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കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പൊ 

തുതെരഞ്ഞെടടപ്പ് ഏറക്കുറെ സമാ 
ധാനപരമായി നടന്നുകഴിഞ്ഞു. തെ 
രഞ്ഞെടുപ്പിനെറ ആരംഭദശയില് 

൪ പാക്തികളില് ഞങ്ങളുടെ അ 
പ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതു് വാ 

ക്കാര് ഓക്കമല്ലൊ. ഒരു രാഫ്ജ്ി 
പാര്ട്ടി എന്ന നിലയില് കമ്മ 
റിസ്റ്റ് കക്ഷിയാണു'" കേരളത്തില് 

റം സസംഘടിതമെങ്കില്ലം അ 
അലന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തില് വി 

ക്ഷിക്കുമ്പോള് നാം കോണ്ഗ്രസ്സ്ി 

നോ പി. എസ്സ്റ്. പി. യഷ്ക്കോ വോട്ട 
ചെയ്യുകയാണു വേണ്ടതെന്ന് ഞ 

ള് അഭിപ്രായപ്പെട്ട. ഒരു ഉറച്ച 
വണെ൯റുണ്ടാകുവാ൯ കോണ്ഗ്ര 
നെ ശക്ഷിപ്പെട്ടത്തുകയാണു് ക 
ണിയമെന്നും പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. 
കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങള്, 

ഒരുറച്ച ഗവമെെന്റു രൂപവല്ക്കരി 
ക്മവാന് കമ്മൃണിസ്ക്റ് പാര്ട്ടിഷ്ക്ാണു് 
കഴിവുള്ള തെന്നു”. തെരഞ്ഞെട്ടപ്പുമൂ 
ലം വിധിയെഴുഴതിക്കഴിഞ്ഞു. കോണ് 
ഗ്രസ്പണികളിത ഇത:പര്യന്തമുണ്ടാ 
യിട്ടു ഭിന്നതകളും തൊഴുത്തില്ക്കു 
ത്തുമാണു് ഈ വിധിക്ക് കാരണ 
മെന്നു സ്തൂഷ്ടമാണു്. കേരളുമൊഴി 
ച് മിക്ക സ്റ്റേററുകളില്ം കമ്മൃയണി 
സ്ലുംപാര്ട്ടിയുടെ ശക്തി കുറയയകയാ 
ഞര ചെയ്തിട്ടള്ളതു”. 

തികച്ചും ജനാധിപത്യപരമായ 
മാര്ഗ്ഗങ്ങളില് കൂടി ഒരു കമ്മൃണിസ്ത്റര 
ഗവഞബണമെ൯റു് അധികാരത്തില് വ 

രുന്നതു” ലോകത്തില് ഇതു് ആദ്യമാ 
യിട്ടാണ്. കമ്മൃയണിസ്ത്റ,പാര്ട്ടിയു 
ടെ ഭൂതകാല ചരിത്രം എന്തുതന്നെ 

ആയിരുന്നാലും ജനാധിപത്യത്തില് 
വിശ്വസിക്കുന്നംഇന്ഡ്യയില് പ്രസ്ത 
തമാരഗ്ഗങ്ങള് അവര് ആദരിക്കുന്നു | 
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ി ണ്ടത്. 

ചര്ച്ചവിക്കില। 

1 957 മാരച്ചറ് 31 ഞായര് 

ടത്തോളംകാലം ഒരു ഗവമബണെ൯റു 
സംഘടിപ്പിക്കുവാന് ആ പാര്ട്ടിക്ക് 
അവകാശമുള്ള താണ്. പൊതുജന 

ങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ആ ഗവഞ്മെ 

൯റിന് നല്കേണ്ടതാണ്. ഇ൯ 
ഡ്ൃയന് ഭമുണഘടനയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടില് 

ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്നതാണെന്നും കര 
ണ്ടാംപഞ്ചവത്സരപദ്ധതി നടപ്പി 

ലാക്കാന് പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതാ 
ണെന്നും പാര്ട്ടിവക്താക്കള് പ്രസ്താ 

വിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യ 
ത്തിനു ഫാനി തട്ടാത്തിടത്തോളം 
കാലം ഒരു കമ്മൃണിസ്റ്റ് ഗവഞ്ചെ 
൯റിനുപിത്തുണ നല്കുകയാണ് കേ 
രളത്തിലെ ജനങ്ങള് ഇന്നു ചെയ്യേ 

, കേരളത്തിനു വെളിയില് 
നിന്നു മൂലധനം മുടക്കി ആരും ഇ 
വിടെ വ്ൃവസായങ്ങള്ത്തുടങ്ങുവാ൯ 

മുതിരുകയില്ല. അപ്പുകാരം തന്നെ 
വിദേശകമ്പനികള് ദേശസാല്ക്കരി 

ക്കണമെന്നു മമ്മൃണിസ്റത്റ് പാര്ട്ടി 

അഭിപ്ര്രായപ്പെട്ടിരിക്കയാല് വിദേശ 

മൂലധനവും കേരളത്തിലേയ്ക്ക് വരാ 
൯ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു് ക 
മ്മൃണിയ്ക്റ് ഗവമബ്മെന്റിന്െറ വി 

ജയം പ്രാദേശിക മൂലധനവും വിഭ 
വങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു് വികസ 

നപദ്ധതികള് പുരോഗമിപ്പിക്കുവാ 
നുള്ള കഴിവിനെയാണ് ആശ്രയി 
ച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യൃക്തിസ്വാത 
നത്ര്യത്തില് കൈകടത്താതെ ഇതു 
സാധിക്കണം. അപ്രകാരംതന്നെ 
ഗവഞബ്ചെ൯റു സര്വിസിലുള്തു വരു 
ടെമേല് സമ്മര്ദ്ദം ച്ചെലുത്താതെ 
അവരുടെ കഴിവുകള് ഉപയോഗി 
ക്കുകയ്യം വേണാ. മുതലാളിതാല്ലര്യ 
ങ്ങള് പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള വൃഗ്രത 
മൂലം കടന്നുകൂട3റുള്ളള അഴിമതിക 

ള്ക്ക് കമ്മൃണിസ്റ്റ്ഗവമബെെന്റി 

ഒററപ്രതി 2 ണ. 
ടട 

ലക്കം 13 

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം 
ന്െറ കീഴില് ഒരു ശമനം, വരാന് 
ധാരാളം സാധ്യതയ്യണ്ടട്. ഇങ്ങനെ 

കമ്മൃണിസ്റ്റം: പാര്ട്ടിക്കും ജനാധിപ: 

ത്യം പുലത്താന് സാധ്യമാണെന്ന് 

തെളിയിക്കുവാന് ആ പാര്ട്ടിക്കു കി 

ട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസരം ഏതുവിധം 

വിനിയോഗിക്കുന്നു ന്ന് ലോക 

ത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ് നാ കത. 

കത്തോട്ടകൂടി വിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരി 

ക്കാ. 

കേരളത്തില് മാത്രമല്ല കോണ്ഗ്ര 
സ്ത് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടള്ളതു്. ഒറിസ്സാ 
യില് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 

തു് വലതുപക്ഷ കക്ഷികള്ക്കാണ്ട്. 
പാററഠ്നായിലെ രാജാവാണ് ഒരു: 

കോണ്ഗ്രസ്സറേതര ഗവ൮വമെ൯റുണ്ടാ 

ക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നത്. കേരളത്തി 
ല് ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോള് ഒറ. 

സ്റ്റായിരു വര്ഗ്ലീയപിളടുക ഉള് 
പ്പേട്ട വലതു പക്ഷമാണ്” ഭരിക്കു. 

വാന് പോകുന്നതു” ഇവ തമ്മില്. 
ഒരു താരതമ്യല്ാനം നടത്തുവാന് 
ഇന്ഡ്യന് ജനതയ്ക്ക് അവസരം ലഭി 
ച്ചിരിക്കയാണു്. ഇടതും വലതും 

മദ്ധ്യവ്ൃയമായ സംഘടനകളെ ഉള് 
ക്കൊള്ളാനും അവ തമ്മിലുള്ള വൈ' 
പരിത്ൃങ്ങളില് കൂടി രാജ്യത്തെ അ 
ഭിവൃദ്ധിപ്പെടത്താനും ള്ളൂ ഡ്യന് ഡ 
മോക്രസിക്കുള്ള കഴിവു പരിക്ഷിക്കു 

വാനും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വഴി 
തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണു്. കേന്ദ്ര 
ത്തില് സുശക്തമായ ഒരു കോണ് 
സ്റ്റ്ഗവമ ബഞ൯റുണ്ടായിരിക്കും. സോ 

ഷ്യലിസ്റ്റ്രാഫ്ഠം സംവിധാനം ചെ 
യ്യുവാന് തിരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 
ജനാധിപത്യ രാഷ്ടിയപാര്ട്ടി സുഗ 

ക്ത. പുരോഗമന പന്ഥാവി 
ല് മുന്നേ കയാഴെറങ്കില് മററുപാറ 

ട്ടികള് ഇവിടെ വരളരുകയിപ്പ 



ി 

ചര്ച്ച വിക്കിലി 

൭ ആഫ റിക്കയിലെ കപ്ലിരിക്വയിറൈമ്മാ൪ 

(എന്. എം. ഏബ്ബഹാം ബി. 

ഈ അട്ടത്തകാലത്തു് ആഫ്മിക്കയ॥ 
ലെ വൈദികാഭ്യസനം സാബബ 

ന്ധിച്ച അന്വേഷണം നടത്തി 

റിപ്പോട്ട ചെയ്യാന് നിയുക്തമായ 
ഒരു വിദഗ് ദ്ധക്കമ്മിറരിയില് 

ഇപ്പോള് അഭ്യസനം നടത്തുന്ന 

യയൂണിയന് തിയോളജിക്കല് സെമ്മ 
നാരിയിലെ പ്രഫസറായ ഡോക്ട൪ 

ബേററ്സ് (2. 2൮൭3) ഒരു 
അംഗമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സാഭവകഥ 

പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു ആഫ്രമി 
ക്ക൯ സംസ്ഥാനമായ ബത്ഷിയന്൯ 

കോംഗോയില് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 

വര്ഷം എത്തിയപ്പോള് ഒരു 

കഗ്രാമം സന്ദര്ശിക്കുവാനിടയായി. 
ആ ഗ്രാമത്തിലുകൂളു പളളി പൊളി 

11 
എ. നൃയോക്കു്) 

ച്ചുകളുയണമമന്നു” ആ പളളി 
യിലെ മൂപ്പനായ കാപ്പ്പിരിയോട്ട് 

നാട്ടകാര ആവശ്യപ്പെട്ട. കാരണ 

മായി അവര് പറഞ്ഞതു” ആ പപള്ളി 
ഭിത്തിക്കുള്ളില് കൂടോത്രം വച്ചിട്ട 

ണ്ടെന്നും, അതു് എടുത്തുകളുയണ 

മെന്നും, ആ കൂടോത്രം മൂലമാണ് 

തുങ്ങളുടെ കൂടോത്രത്തിന് ശക്തി 
കുറയുന്നതെന്നുമാണു. യാതൊരു 

കൂടോത്രവും പള്ളിഭിത്തിക്കുകളിലി 
ല്ലേന്ന് പറഞ്ഞു ഭിത്തി പൊളി 

ക്കാന് വിസമ്മതിച്ച ആ മൂപ്പനെ 
ഗ്രാമക്കാര കുരിശില് തറച്ചു കൊ 

നനുവത്രെ. രണ്ടുകൊല്ലംമുമ്പ്യ് നടന്ന 
ഒരു സംഭവമാണിത്”. ഇത്ര അന്ധ 
മായ സംഭവങ്ങള് നടക്കാവുന്ന ഒരു 

കാട്ട്പ്രദേശത്തു* ക്വയിക്കര മിഷ 

അവിടവിടെ പ്രാദേശികമായ കാര 
ണങ്ങളാല് ശക്കിപ്പെട്ടവരുന്ന ക 

ക്ഷികള് ഇടതുപക്ഷമായാല്പം വലതു 
പക്ഷ്മായാലം ക്രമേണജനായത്തഭര 
ണസസമ്പ്ൃദായരതതില് പരിശിലിപ്പി 
കൂപ്പെട്ട് രാഷ്ടശ രിരത്തിലേയ്ക്കക് ചേ 
ഒലപ്പെട്ടമെന്ന് ആശിക്കാം. 

കേരളത്തില് ഇനി എത്ര കാല 

ത്തേയ്ത്ക് കമ്മൃണിയ്റ്റരഭരണം തുടരു 

മെന്നു ചിന്തിക്കുന്നത് അസ്ഥാന 
_ ത്താവുകയില്ല. അട്ടത്ത അഞ്ച്യവര്ഷ 

ത്തേഷ്ണക് ഭരിക്കുവാന് പാര്ട്ടിക്കു ക 
_ഴഇിയയമെന്നുതന്നെ വിചാരിക്കുക. അ 

റ 

തൂകഴിഞ്ഞോ? തന്െറ സമുദായത്തി 
ലൊന്നിനു ഉദ്യോഗമണ്ഡലങ്ങളില് 
ക ണക്കുതെററാതെ പ്രാതിനിദ്ധ്യം 
വേ ണമെന്നു ശഠിക്കുന്നവരും അമ്മാ 
'ച്൭ ൯൨ മക്കള്ക്കു ഉദ്ധ്യോഗം വാങ്ങി 
ക്ൃ൭ കാടടക്കാന് തക്കംനോക്കി അധി 
കാര സ്ഥാനങ്ങളില് പററിക്കൂട്ടന്ന 
വരുമ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു സഹായിച്ച 
മുതല ാളിമാര്ക്ക് ഒരു താങ്ങായി നി 
തക്ക ണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും 
തരാന് നശിച്ചാലും വേണ്ടില്ല മററവ 
ന് തു ലഞ്ഞാല് മതിയെന്നു വിചാ 
രിക്കു ന്ന നേതാക്കന്മാരും എല്ലാം ത 
ലപ്യ കഞ്ഞാലോചിക്കേണ്ട ഒരു വി 
കഷഷയ മാണിതു”. സമുന്നതങ്ങളായ 
ആദ ശങ്ങള് പ്രസംഗിക്കുകയും ജി 
പവിത വൃമായി അവ ബന്ധപ്പെടുത്താ 

_ ൯ വിസമ്മതിക്കുകയ്യം ചെയ്യുന്ന സ 

ഭായങ്ങള് പ്രത്യേകം ശ്ര ശൃദ്ധിക്കട്ടെ. 
ക വലിയ ബന്ധ 

്്് 

മൊന്നമില്ലാത്ത പ്രവത്തനങ്ങളില് 
അനേകവര്ഷങ്ങളായി ഏര്പ്പെട്ടി 
രിക്കുന്ന മലങ്കര സുറിയാനി സമുദാ 
യവും ഈ വിഷയത്തെപ്പററി ചി 
ന്തിക്കണം. പൊറുതിമുട്ടി കത്തോ 

ലിയ്ക്റാസഭയിലേയ്ക്ക് കടന്നു സമാധാ 
നമായി സ്വ്ൈയ്യമായി കഴിക്കാമെ 
ന്നു വിചാരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാ 
രും മററും ഒരു ആത്മപരിശോധന 

നടത്തേണ്ട സമയവും ഇതുതന്നെയാ 
ണ്. സമാധാനവും സ്വ്യ്യവും 
സാധാരണക്കാരന്െറ ജിവിതചയ്യ 
കളില് വൈഷമ്യങ്ങളില് അവ 
നെ ആത്മിയമായും ലാകികമായും 

സഹായിക്കുന്നതില് നിന്നുളവാകുന്ന 

താണു, അല്ലാതെ അധികാരസോ 
പാനത്തിനെറ ഉച്ചസ്ഥാനത്തുനി 

ന്നു പ്രസരിക്കുന്ന പ്രഭാപൂരത്തില് മ 
യങ്ങി കിടക്കുമ്പോഴണ്ടാകുന്നതല്ല 
എന്നു ശരിക്കു മനസ്തിലവക്കേണ്ട ആ 

വശ്യമുണ്ട്. 
കമ്മൃണിസ്റ്റംപാര്ട്ടിയുടെ ശക്തി 

മററു കക്ഷികളുടെ ബലഹീിവതയി 
ലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു” ം പ്രത്യേ 

കിച്ച് കേരളത്തില് നിജ്ജിവ 
മായ സാഗസ്ത്ലാരങ്ങള് തൂത്തു മാററ 
പ്പേട്ടം. തത്സ്ഥാനത്ത് ഒരു 
സജിവസംഗസ്ത്രാരം സ്ഥിരപ്രതിഷ്യി 
തമാകും. അങ്ങനെ വരാതിരിക്ക 
ണമെങ്കിറ് ബലഹീനമായ സംന്ത്്ാ 
രം ഗുദ്ധികരിച്ചു" പൃഷ്മിപ്പെടടത്താ 
൯ അതിെറ , പ്രോക്താക്കള്ക്കു് 
സ്സാധിക്കണം. 

മനം 18 

നറിമാരുടെ നിസ്വാത്ഥസേവ്വനം 
വരുത്തിയ അന്തരം അത്മുതകര 
മാണ്. മുന്നു ക്വയിക്കര് യൃയവാക്ക 

ന്മാ൪ര 1902 -ല് മൊംബാസാ തുറമു 
ഖത്തു” വന്നിഠങ്ങി. എഡ്ഗാര്, 

ഫോള്സ്, മില്സന് എന്ന ഈ 
യയവാക്കുന്മാര 500 മൈല് ഉള്ളില് 
പുതിയ റെയില്പ്പാത അവസാനി 

ക്കുന്ന ““കിമോസാ?” എന്ന 

സ്ഥലത്തു് വന്നുദപചേന്നു. ആനയ്യം 
കാണ്ടാമുഗവും ഒഴുകിനടക്കുന്ന വനാ 
ന്തരങ്ങളില്കൂടെ വിക്ലോഠിയത്തട 

ത്തിന്െറ ഒരു കരയില് 1000 ₹ 
ഏക്കര് സ്ഥലം .ബ്രിട്ടിഷ്ഥഗവണഞ്ജെ 
നെറിനോട്ട് ഏക്കരിന് 4 സെന്റു 
വിലയ്ക്കു വാങ്ങി വാസമുറപ്പിച്ചു. 

സ്നറേഫത്തിനെറയും സാഹഫാര്ദദത്തി 
നൊറയ്ുയം നിശ്ശൂബ്ബഭാഷയിതകൂടെ 

കാട്ടജാതിക്കാരുടെ ഇടയില് താമ 

സിച്ചു സേവനമാരംഭിച്ചു. ഭാഷ 
യെന്നൊന്ന് സാംസാരത്തിലായ। 
മാത്രം അലിഖിതമായി അവി 
യുണ്ട്. ല്യറാഗഥോലി (10790൭ 
ഭാഷയില് സംസാരിച്ച് വ. 
ങ്ങള് ഈ മിഷനറിമാര് സ്തൃച്ച 
ക്കേണ്ടതായിവന്നു. ഒന്നുരണ്ടു 
ല്ങ്ങള് കൊണ്ടാണു് കാട്ടുജാ; 
രുമായി ശരിയായി ആശയ: നി 

മയം നടത്താന് അവക്കു സാധി 

ചത്. പിന്നീട്ട് പുരോഗമനം 
ശിഘ്റഗതിയ്ിലായി. വേണഒ 

ങ്കില് ആയിരക്കണക്കിന് അവക് 

കാപ്പിരികളെ “മാര്ഗ്ഗത്തില് 

ചേക്കാമായിരുന്നു. ക്വയിക്കര്മാ, 
ആ കായ്യത്തില് അത്ര ““വെപ്പാ 
മൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഡോ 
കരവും ഇവരുടെ സഹായത്തിന് 
എത്തി. മൂന്നുകൊല്ലങ്ങള് കഴി 
ഞ്ഞാണ് ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി 
യായി ഒരാളെ അവര് മതത്തില് 
ചേത്തതു”. ക്രിസ്തുമതമെന്താണെന്നു് 

ശരിയായ ധാരണകള്കൂടാതെ ഒരു 

ത്തരേയും അവര മതത്തില് 
ചേക്കാന് ബദ്ധപ്പെട്ടില്ല.; ആ 

ധാരണകള് നല്തകുവാ൯ ആത്മാത്ഥ 
മായ ശ്രമം മിഷനരിമാര നടത്തി; 
12 വര്ഷത്തിനുശേഷം 1914-ല് 
2000 കാപ്പിരികള് ക്രമമായി ആരാ 
ധനയിലും അഭ്യസനകളില്ും സംബ 
ന്ധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും 48 പേരേ 
മാത്രമെ ക്വയിക്ക സാഘത്തിലെ 

(ടഠവ്ട ഠ[ 2ഥ്ദഥഥിട”) അംഗ 
ങ്ങളായി അംഥികരിച്ച। ഒന്നൊകു 
ആഫ്റിക്കയിലെ ദേശിയമായ 

ക്വ 

ആ ചാരമയ്യാദകളെയും സാഗശ്ക്യാര 

വിശേഷങ്ങളേയും നിലനാത്ത,നന്ന 
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രണ്ടുസ്നേഹി തന്മാര്_തുടര്ക്കഥ 

അദ്ധ്യായം 10 

കണ്ണവൈദ്യന് 
(എം. കയ്യന്) 

ലോകത്തിലെ അതിപുരാതന ന 

ഗരങ്ങളിലൊന്നായ ദമസ്ക്ത്ോസില് 

പതിനെട്ടുകാരനായ ഒരു യയവാവിന് 

ആകര്ഷകമായി ഒട്ടുവളരെ കാഴ്ചക 

ള് കാണാനുണ്ട്. ഓരോന്നു നടന്നു 
കണ്ടു്, മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങൾ 

തന്നെയും നിങ്ങുന്നതു്* അറിഞ്ഞി 

ല്ലേന്നു പറയുകയായിരിക്കും വാസ്ത്റ 

വം. ഒട്ടകപ്പുറത്തു” കച്ചവടച്ചരക്കു 

ഒരും കയററി പസരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളുി] 

ലേക്കു യാത്രചെയ്യന്ന നീണ്ട കാരവും 

ന് സംഘങ്ങള്, സദാ അഗ്നിജ്വലു 

കായ്യത്തില് ക്വയിക്കര്മാ൪ ദത്ത 

ശ്രദ്ധരാണു്. ഒരു വിദേശ്ൃജിവി 
തരിതിയും,' സംസ്ത്ലാരവും തലയില് 

ച്ച് കെട്ടാനല്ല അവരുടെ ശ്രമം. 
ന്നാല് ബഹു്്ായ്യാത്വം മുതലായ 

രനാചാരങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കു 

രില് സഹായിക്കുന്നുമുണ്ടു്. 

ബബിള് “ഇപ്പോൾ മുഴവനം 

[ശുഗോലി ഭാഷയില് പരിഭാഷ 
തിക്കി. അമ്മേരിക്കന് 

കുഞ്ഞുങ്ങള് കഥപ്പുസ്തകങ്ങള് വാ 
യിക്കാന് .കൊതികാണിക്കുന്നതു 

പോലെ ജിജ്ഞാസാപുവ്വം കെനി 
ന്കുഞ്ഞുങ്ങള് പുതിയനിയമത്തി 

ന്െറ പ്രതികള് കിട്ടിയാല് വായന 
ഇന്നു മിഷന് ടങ്ങദം. കെട്ടിട 

ടം ആശുപത്രിക ളം, “കയിമോ 
സിയുടെ രൂപം മാററി. ബ്രിട്ടി 
ഷ്ഗവണെന്വറു” ഉദാരപൂര്വ്വം ഈ 
സേവനസംഘത്തിന് സഫായ 
ഹസ്തം നീട്ടി. ആഫ്റിക്കന് നാ 
ട്ടകാര് തന്നെ നേതൃസ്ഥാനം സ്വിക 
രിച്ചു. ആ സമുദായത്തെ ഉയത്തുന്ന 
സേവനപരിപാടിയിലാണ് മി 
ഷന് സംഘം ആരകമ്ൂദംമുതലെ 
ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടള്ളതു്. ഒ്പയിക്കര് 
മാര് വ്ൃയവസായവിഷയങ്ങളില് 
ക്രിസ്തിയാദര്ശം പാലിക്കുവാന് 

നിഷ് കര്ഷയുള്ള വരാണ്. കെനി 
യായിലെ പുറജാതിക്കാരെ ക്രിസ്തു 

മാര്ഗ്ഗത്തില് ചേക്കുന്നതിനു് മാത്ര 
മല്ല അവര് യത്തിച്ചതു”. അവരുടെ 
അജ്ഞതയ്യം, ദാരിദ്ര്യവും, രോഗങ്ങ 

2 മാററാന് “ ആഫ്റിക്ക൯ ഇന് 

ഡധസ്റ്റ്വിയല് മിഷന്" എന്നപേ 
രില് ഒരു പദ്ധതിയാണ് അവര് 

സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു”., 

ച്യകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഒരരുമ്പകൊല്ല 

നെറ തിച്ചള, ഉരുക്കുവായ്ത്തലക 
ള് അഗ്നിയില്വച്ചു പഴുപ്പിച്ചു ചാ 
ണകഷ്ക്കു വയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം, വിണ 

വായിച്ചു് വിഷമുള്ള പാമ്പുകളെ 

മയക്കി ഓരോദരാ വേലകള് കാണി 

ക്കുന്ന പാമ്പാട്ടി. അങ്ങാടിയില് 

നിന്ന് കസ ത്തുകാണിക്കുന്ന ഐന്ദ് 
ജ്വാലികന്, ചില വ്യക്തികളെ മ 
യക്കി തന്െറ ഇച്ഛാനുസരണം പ്ര 
വത്തിപ്പിക്കന്ന ഈജിപ്തുസ്വദേ 
ശിയായ മയക്കു വിദ്ൃക്കാരന് എന്നി 
ങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പുതിയ കാഴ്ചകള് 
ലൃക്കോസു നടന്നുകണ്ടു. ഇവയുടെ 
നൂതനത്വം കാരണമായി മറ൮ സക 

ല കാര്യങ്ങളും രണ്ടു മൂന്നു ദിവസ 
ത്തേക്ക് ആ യവാവിനെറ മനസ്സില് 

നിന്നു പറന്നു പോയിരുന്നു. മൂന്നു 

ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോള് മാത്രമാണ് 

ശാലിനെപ്പററി തെരക്കിയില്ലല്ലൊ 
എന്നു ആ യവാവു” ഓമ്മിച്ചതു്. 

ലുക്കോസ് ചെന്നു കയറിയപ്പോ 

ള് യുദായ്യം നിക്കാനോരും കടന്ത്ുള്ളി 
ലില്ലായിരുന്ന. അവിടെ ജോലി 
ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ചെരുപ്പുകുത്തി 
ആ യുവാവിനെ കടയയടെ പുറകുവ 

ശത്തുള്ള തോട്ടത്തിലേക്ക് ആനയി 
ച്ച. ലൃക്കോസ് തോട്ടത്തില് പ്രവേ 
ശിച്ച ഉടനെ നിക്കാനോര മുമ്പോട്ട 

വന്നു, കെട്ടിപ്പിടിച്ചു", ആ യുവാ 

വിനു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. 
“ശാലിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന 

സഹോദരാ? ഈ വിട്ട് നിങ്ങള്ക്ക് 
എന്നും സ്വാഗതമരുളം.”” 

ലൃക്കോസ് ഒന്നു ഞെട്ടി. എ 
ത്ത്? ശാലിനെ ശത്രപക്ഷത്തിന് 
ഏല്ലിച്ചു കൊടുത്തതു സംബന്ധിച്ചു 

സില്വാനസ് പറഞ്ഞതു” . വാസ്ത് 
വമായി പരണമിച്ചിരിക്കുമോ? ല്യ 
ക്കോസിനു വിശ്വാസം വന്നില്ല; 
““ശാലില്വന്നതില് നിങ്ങള് സ 
ന്തോഷിക്കുകയാണോ?* 

“അതേ, തിറച്ചയായ്യം.”” 
ലംമേഴ്സ്റ്ിരു ൯൨ സംശയം വര് 

ദ്ധിച്ചു; “പക്ഷേ ശാല് ഇവിടേക്കു 
വന്നതു” നിങ്ങളെ പിഡിപ്പിക്കാ 

നായിരുന്നല്ലൊ.”” 
നിക്കാനോര് മറുപടി പറഞ്ഞു: 

“നിങ്ങള് റോഡില് വച്ച് ആ തനു 
ഷ്യനെ കണ്ടു മുട്ടന്നതിനു തൊട്ടമുമ്പ 

കി € 

ന ്്്” 

യേശു അയാള്ക്കു സ്വയം വെളപ്പെ 
ടത്തി. ശാല് ഇപ്പോള് ഞങ്ങളുടെ 

സംഘത്തില് ഒ, രുവനാണട്."* 
യരുശലേമില്വച്ചു” മതഭ്രാത്തുപി 

ടിച്ചു മദോബത്തനായി മത്സൃസംഘ 

ത്തില് പെട്ടവരെ പീഡിപ്പിക്കുക 

ജിവിത വൃതമാക്കി ഓടിനടന്ന മനു 

ഷ്യന് ഇത്രവേഗം കക്ഷി മാറുക ലര 

ക്കോസിനു് അവിശ്വസനീയമായി 
താന്നി. “പക്ഷേ, നിങ്ങള് അയാ 

ളെ വിശ്വസിക്കുന്നു ണ്ടോ?” 
““യേത്തു വിളിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്യ് 

ഒരു മനുഷ്യന് എങ്ങനെയള്ളവ: 

നായിരുന്നു എന്നതല്ല കാര്യം; അയാ 

ള്, വിളികേട്ട്, അതിനനുസരിച്ചു” 
പ്രവത്തിക്കുന്മണ്ടോ എന്നാണു നോ 
ക്കേണ്ടത്. വന്നു കാണുക. ശൌല് 
തോട്ടത്തിന്െറ അങ്ങേ അററത്തിരു. 
ന്നു പ്രാത്ഥിക്കുകയാണട്.”” 

“ഇപ്പോഴ്ചം കണ്ണിനു കാഴ്ചയില്ലേ?* 
““ഇല്ല, എന്നാല് ഈ നഗരത്തി. 

ല് തന്നെയുള്ള അനന്യാസ് താമ 
സിയാതെ ശാലിനെ സന്ദര്ശിക്കു 
മെന്ന് ശാലിനു ഒരു ദര്ശനമുണ്ടാ 

യി. രോഗശാന്തിവരമുള്ള ഒരു ശി. 

ഷ്യനാണു് അനന്യാസ്.”" 

ശേശുവിനെറ ശിഷ്യൃന്മാക്ക് ല 
ഭിച്ചിട്ടണ്ടെന്നു പരക്കെ പറയപ്പെട്ടു 
ന്ന രോഗ ശാന്തിയുടെ വരമ പ്രയോ 
ഗിച്ച് കാണുന്നതില് ലയക്കോ.സിനു 

താല്പര്യമുണ്ട്. ആ സംഭവം നേരി 
ട്ടകണ്ടാല്, അതിനെറ രഹസ്യം ഒരു 
പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കാ൯ സാധിച്ചേ, 

ക്മുമെന്നു' ആയ്യവാഡ്് ആശിച്ചു. 
“അനന്യാസ് വരുന്ന സമയത്തു 
ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാല് കൊള്ള 
തെന്ന് എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ട്. 

“അതു കാണാന് 
അനന്യാസ് ഉടന്തന്നെ വരുമായി 
രിക്കണം.” 

““ആളയപ്പിട് നേരമായി?” 

യി “ലയ 

ക്കോസേ, ആളയച്ചതു”് കത്താവാം 
ണര്. അനന്യ്യാസ് വരുന്നുണ്ടെ ന്ന് 
അദ്ദേഹം ശാലിനു ഒരു ദര്ശനത്തി 
ല് വെള പപ ക്കൊട്ടക്കുകയാ 
യിരുന്നു.?? 

അവര് തോട്ടത്തിന്െറ മറെറാരു 
ഭാഗത്തേക്കു നടന്നു. അവിടെ ശൌല് 

മുട്ടകത്തി പ്രാത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 
ന്നു. കൈകള് യാചനയുടെ ഭാവ 

ത്തില് ഉയത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടണ്ട്, തഅ 
കണ്ണുകള് ദമസ്കത്ത്ോസ് റോഡിത്വ 
ച്ചെന്നപ്പോലെ ചട്ടലമായി ചലി 
ച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അറമായഭാഷയി 

ല് പ്രാത്ഥന അങ്ങനെ പ്രവഹിക്കു 

വിരോധമില്ല; 



 രുവരേക്കാളും 

4 ൮, 

ട്ടത്തിലേയ്ക്കു 

കയാണ് .ശാലിനന്െറ സമീപമായി 

യ്യദാസ്ം മുട്ടകുത്തി, ദു ്ലികള്മുകളി 

ലേക്കുയത്തി അതേഭാഷയില്തന്നെ 

പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നുണ്ടു്. ശാല്വിന്െൌ 

ദൈന്യത: കലര്ന്ന അര്ത്ഥനാഭാവം 

ല്യക്കോസിനു യു 

തോന്നി. ഏതാനും ആഴ്ചകള്ക്കു 

മുമ്പ് യരുശലേമിലെ സന്നദ്രിം സം 

രു മുമ്പില് വച്ചു് സ്സേഫാ 
നോസിനെ പീഡിപ്പിച്ച തനോടി 

പ്രഗത്ഭനുമായ പചെറുപ്പക്കാര 
നാണതെന്നു വിശ്വസിക്കാന് ആ 

യ്യവാവു് സാഹസപ്പപെട്ടു. വലിയോ 
രു മാററം ആ മനുഷ്യനില് സാഭ 

വിച്ചിരിക്കുന്നു. 

നിയും ശാലിനെ വിശ്വാസ 

മായിട്ടില്ല, അല്ലേ?” ലുക്കോസിനെറ 
പകച്ചുള്ള നില കണ്ടിട്ട് നിക്കാ 
നോര ചോദിച്ചു. 

ലൃക്കോസ്പ് മനസ്സിലുള്ള അ 

ഭിപ്രപയം മറച്ചുവയ്ക്കാന് പോയില്ല. 
“ആ മനുഷ്യനാണു” സ്സേഫാനോ 
സിനെ കൊന്നതു്??. ഒരു നിമിഷം 
നിശബ്ദത പാലിച്ചിട്ട് ആ യുവാ 

വു തുടര്ന്നു: ഇപ്പോൾ അതൊരു 

പ്രശ്നമല്ല. ഇനിയൊരിക്കലും അ 

യാള് മററാരെയെങ്കിലും പിഡി 
പ്പിക്കുമെന്ത് ഞാ൯ വിചാരിക്കുന്നി 

ല്ല. തന്നത്താന് പീഡിപ്പിക്കുമായി 

രിക്കും. ശാല് ഒരു ഉന്മാദഗ്സ്തനെ 
പ്പോലെ തോന്നുന്നു" 

““ദൈവത്തില്നിന്നു ലഭിക്കുന്ന 

ആനന്ദ മൂര്ച്ഛ ഉന്മാദമായി ചി 

ലര് തെററിദ്ധരിക്കാറുണ്ടു്. നാം ഇ 
പ്രായവ്യം വിവേക 

വുമുള്ള വക്കു പോലും ആ തെറു 

“പറവീട്ടണ്ടു്*". 
ല്ൃക്കോസ്പ് മറുപടി പഠറയുന്നതി 

നു മുമ്പ്സ് നിക്കാനോര് തിരിഞ്ഞു 
നോക്കി ഇപ്രകാരം അട്ടഹസിച്ചു: 
“അതാ വരുന്നു, അനസ്യയാസ്്” 

തടിച്ചരുണ്ട ഒരു ഫ്രസ്വകായന്, 
കടയയടെ വാതില്ക്കല് വന്നു, തോ 

നോക്കി, നല്ല നിശ്ച 
യയമില്ലാത്ത, മട്ടില് സംശയിച്ചു നി 
ക്കുന്നതു പോലെ തോന്നി. നി 
ക്കാഥോ൪ മുമ്പോട്ടു ചെന്നു സ്വാഗത 

മാശംസിച്ചു. അപ്പോൾ ആഗതന് 

രച ദിച്ചുഃ: തര്സോസുകാരനായ 

ഒരു ശൌല് ഇവിടെയുണ്ടോ??? 
“ഉണ്ടു്. അകത്തു വുന്നാലം””. 
“ഇവിടെവന്ന് ആ മനുഷ്യനെ 

സുഖപ്പെട്ടത്തണമെന്നു് ഒരു ദര്ശന 
ത്തില് എന്നോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടി 
ഛി ക്കുന്നു”? 

ഞങ്ങള് പ്രതിക്ഷിച്ചിരിക്കുക 

യായിരുന്നു" നിക്കനോറ അനന്യ 
ി 

റ, 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

ശാലിനെറ അട്ടക്കലേക്ക് 

ലൃക്കോസ്് ആവേശഭ 
വൈദൃശാസ്തസംബന്ധ 
പുതിയ ചകിത്സാവി 

ധി കാണാന് പോവുകയാണു. ആ 
തിനെ രിതി സുക്ഷിച്ചുകാണാന് 

വേണ്ടി ആയയവാവു” അനന്യാസി 
നോട്ട ചേര്ന്നു നിന്നു. 

നിക്കാനോര് ശലിനെറ ഉര 
ത്തില് മന്ദമായി തട്ടി ശൌലേ, 

നിന്നെ സൃഖപ്പെട്ടത്താന് അനന്യ 
സ്പ് ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു”” 

ശ്ൂല് മുഖമുയത്തി, മന്ദഹസി 

ചു. ആ കുരുടനെറ മുഖത്തു” ഒരു 
പ്രകാശം പരന്നു; അതൊരു പൃതിയ 
മനുഷ്യനാണെന്നു ലൃക്കോസിനു 

സിനെ 

ആനയിച്ചു. 

രിതനായി. 

മായ ഒരു 

തോന്നി. അനന്യാസ്പ് കുറെക്കൂടി അട്ട , 
ത്തു ചെന്നു, ശാലിനെറ പിഠകിലാ 

യി നിലയ്യറപ്പിച്ചു, തന്െറ കൈവി 

രല്കള് രോഗിയുടെ കണ്പോളക 
ളില് വച്ചു: “ശൌലേ, സഹോദരാ, 

കാഴ്ച പ്രാപിക്കുക. നി കാഴ്ച 
പ്രാപിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മ പൂണ്ണു൯ 
ആകേണ്ടതിന് യേശ്തുവെന്ന കത്താ 
വയ് എന്നെ അയപ്പിരിക്കുന്നു””. 

ല്ൃക്കോസ്് ശ്വാസമടക്കി, ആ 

രംഗം നോക്കിനില്ക്കുകയാണു്. ആ 

കര്ഷകമായ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു 

അതു്. പപ്ചിലപ്പടരപ്പിനെറ മുമ്പി 

ലായി, ശിരസ്സ് ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ച”, 

കണ്ണുകള് ആകാശത്തിനെറ നേക്കു് 

വിക്ഷേപിച്ചു”, മുട്ടകുത്തിയിരിക്കുന്ന 

കുരുടനന്െറ കണ്പോളകളില്, ആ ഉ 
ണ്ട മനുഷ്യന് തന്െറ കൈവിരലു 
കള് ചേര്ത്തു നില്ക്കുന്ന ആ രാഗം 
ചേതോഹരമായിരുന്നു. ി 

പെട്ടെന്ന് ശല് അട്ടഹസിച്ചു 
“എനിക്കു കാണാം! എനിക്കു കാ 
ണാം! ദൈവത്തിനു സ്നോത്രം. എനി 
ക്കു കാഴ്ച കിട്ടി!” ആ കുരുടന് 

പിടച്ചെഴന്നേറവു”, അനന്യാസി 
നെ ആലിംഗനം ചെയ്തു; സന്തോ 

ഷബാഷ്പം അയാളുടെ കണ്ണുക 
ളില് നിന്നു പ്രവഹിച്ചു. ഓരോരു 
ത്തര് പരസ്തറരം ആലിംഗനം ചെയ്യാ 
നും ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയാനും 
തുടങ്ങി. അവിടെ നില്ക്കുന്നതു” 
അത്ര പന്തിയല്ലെന്നു തോന്നിയതി 
നാല്, ലൃക്കോസ്പ് പതുക്കെ പുറ 

ത്തേക്കു നടന്നു. 
തെരുവ് വിജനമായിരുന്നു. വൈ 

ദൃന൯ വരുന്നതു വരെ കാത്തു നില്ക്കു 

ക തന്നെ. കാര്യം, അനന്യാസ് മരു 
ന്നൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലുംം 
സഖപ്പെടുത്തത എത്ര എളുപ്പം നട 

ന്നു! അതിനെന്നെങ്കില്ം വിശദിക 

രണം കാണണം. വൈദ്യ ഉ ക്കണ്ടു് 

“രോഗികളെയും 
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അതെന്താണന്നു തെരദഖിയ കഴി 
യ്മ. 

അനന്യാസിനന്െറ കുരിയ രൂപം 
കടയില് നിന്നിറങ്ങി, തെരുവില്യ 
ടെ താഥോട്ട നടന്നു തുടങ്ങി. ല 
ക്കോസ്പ് ആ മനുഷ്യന്െറ 
ത്തി. “എഎനെറപേരു ലുൃക്കോസ്പ് 
എന്നാണു്. ഒരു വൈദ്യവിദ്യാത്ഥി 
യാണ്. കുറേ നേരം ഞാന്ക്കടെ ന 
ന കൊമുളട്ടയോ?? 

“തിര്ച്ചയായും”. അനന്യാസ് 
സമ്മതം നല്കി. നിങ്ങള് അവി 
ടെ യൃദായയുടെ തോട്ടത്തില് ഉണ്ടാ 
യിരുന്നെന്നു തോന്നുന്നല്ലോ. എന്താ 
ണു വേഗം പോന്നതുട??? 

ലൃക്കോസ്പ് ഒന്നു വരുങ്ങി: 
“ഞാന് ഒരു യഹുൂദനല്ല. അപ്പോള് 
അവിടെ നില്ക്കുന്നതു” ഒരു. പത്തി 
കേടാവുമെന്നു കരുതി യെന്നുമാ 
ത്രം, 

“മല്സ്ൃസം ഘത്തില് ഒരംഗമാ 
ണോ??? 

“അല്ല. ഞാനൊരു യവനനാണ്ട്. 
ഒതീ ദേവനിലും ഞാന് വിശ്വസി 
ന്നില്ല”. 

അനന്യാസിനു ചിരി വ 
““സ്നേഫാനോസ്പ് മരിക്കാന് “8 
ത്ത്നിങ്ങള് ആ യയവാവിനെ ശ്ര 
ഷ ചെയ്തുവെന്നും, ചുരുള് ഭ 
സുക്ഷിച്ചുവെന്നും, ശാലിനെ 
ഗനിലയ!ല് അയാള്ക്കു വേണ്ട ഉത 
വി ചെയ്തു കൊടുത്തുവെന്നും നിക്കാ 
നോര് എന്നോട്ട പറഞ്ഞുപല്ലോ?”. 

ി 

ഒപ്പുമെ 

“ഞാന് ഒരു 

രാ൯ 

വൈദ്യനായിത്ത 
പോവുകയാണ്. അപ്പോള് 

മുറിവേററവരേയു 
പരിചരിക്കേണ്ടതു് എന്െറ ക 
വ്യംമാത്രമാണല്ലോ””. 

“ലുക്കോസേ! എല്ലാ വൈദ്യന്മാ 
രും നിങ്ങളേപ്പോലുള്ള വരായിരു 

ന്നെങ്കില്! ഞാന് എന്താണു ചെയ്ത 
തരേണ്ടതു??? 

“ശാലിനു കാഴ്ച നല്കിയതി 
നെറ രഫ്ഹരസ്യയം എന്താണെന്നു പഠി 
ക്കുവാന് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ 

വിദ്യ പഠിക്കാന് പണം മുടക്കണ 
മെന്നുണ്ടെങ്കില് അതിനും ഞാന് ത 

യാണു്?” 

അനന്യാസ് അമ്പരന്നു : “ലുക്കോ 
സേ! വില്ക്കാന് യാതൊന്നും എ 
നൌ കൈവശമില്ല. യാതൊരു യ 
ഹസ്യവിദ്യയൊട്ടില്ല താനും.” 

“പക്ഷേ, കൃത്യം ഇന്നതു ചെയ്യു 
ണമെന്നു” നിങ്ങള്ക്കരിവുക്ളതുപോ 

ലെ തോന്നി. 
കത്താവുയ് എന്നോട്ട് ഒരു ദര്ശ 
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. പ്രക്തിയാണു”് ഏററവും വലി 
യ കലാലയം. സ്രഷ്യാവ്യ് ഏററവും 
വലിയ പ്രഗത്ഭനായ . കലാകാര 
നും. ബജിതൃഗംഭിരങ്ങളായ പവ്വൃത 
ങ്ങളിലും, സമുദ്രങ്ങളിലും മാത്രമല്ല, 
അല്ലായസുകളെങ്കിലും, ഹൃുദയഹാരി 
കളായ, ചിത്രശലഭങ്ങളിലും, ലില്ലി 
പൃഷ്്പങ്ങളിലലം എന്നു വേണ്ടകു 
പ്പയില് വളരുന്ന കൂണില്പ്പോലും 
ഈശ്വരനന്െറ കലാചാതുര്ൃയം ൩, 

ത്തം വയ്ക്കുകയാണ്. അതിനാല് ഈ 
വിശ്വശില്പ്പിയെ ഉപാസിക്കുന്ന 
തിനുള്ള ഉത്തമമാര്(ഥം കലയില് 
കൂടിയാണെന്നു” സിദ്ധിക്കുന്നു. ലോ 

കത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന മതങ്ങളും 
സമുദായങ്ങളും ഈ വസ്തുതയെ അം 
ഗികരിച്ചു്: പ്രാവര്ത്തികമാക്കി 

ട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദ്ൃക്കളുടേയും ജൈനരു 
യ്യം ക്ഷേത്രങ്ങളും, ആരാധനാരിതി 
തും ശില്ലകലയ്യടേയും സംഗീതത്തി 
ന്റയയം നൃത്തകലയുയടെയും മടിത്ത 
ായിമിന്നിത്തിളങ്ങുകയാണു. ഗ്രി 
ലം റോമില്പം, പണ്ടും ഇറരം 

നിന്െറ സന്തതസഹഫഹചചാരിക 
ളാണ് ലളിതകലകള്. മഹാനായ 
ഗ്രിഗറിപോപ്പും കലകളുടെ പ്രോല് 
സാഹനാത്ഥം. നിസ്പൂലമായ സേവ 
ന അനഷ്യിച്ചിട്ടണ്ട്. 

കേരളത്തിലെ യാക്കോബായ സ 

ഭയ്യുടെ പാരമ്പര്യം, ഇക്കായ്യത്തില് 
കപ്പും വൃത്ൃസ്ഥമാണു്. മാര് 
ത്താമ്മാക്കാരുടെ നിലയ്യം ഒട്ടം മെ 

ച്മല്ല. ഇവരുടെ മതാചരണരിതി 
കളില് കലയെ എത്തിനോഷ്ാന് 

നത്തില് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ 
ഞാ ചെയ്തവെന്നു മാത്രം”. 

യുവാവിന്െറ മുഖത്ത് നിരാശ 
വ്യാപിക്കുന്നതുകണ്ടു് അനന്യാസ് 
തുടരന്നു: ““ചില സമയത്തു് രോഗ 
സരഖ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോള്, അതിനു 
ആള ശക്തി എവിടെ നിന്നുണ്ടാ 
യിയെന്നു" ഞാന് അത്ഭുതപ്പെടാറ 
ണ്ട് .ലൃക്കേസേ! വൈദ്യംസംബന്ധി 
ച്ച് നിങ്ങള് എന്നേക്കാള് വളരെ 
യധികം പഠിപ്പുള്ള വനാണു്. ഒരു 
പക്ഷേ, ആ ശക്തിയെപ്പുററി വല്ലതും 
കണ്ടുപിടിക്കാന് നിങ്ങള്ക്കു കഴി 
ഞ്ഞേക്കും. വരുക. വിട്ടില് കയറി 
വല്ലതും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട്, നമു 
ക്കൊരുമിച്ച് രോഗികളെ സന്ദര് 
ശിക്കാന് പോകാം". 

പോല്ലം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. പള്ളി 
പണിയില് ശില്പ്പുകലയ്ക്ക് സ്ഥാ 
നമില്ല. ആരാധനയില് സംഗിീതോ 
പകരണങ്ങള് നിഷിദ്ധമാണ്. അ 
ല്പം വല്ല സംഗിതവുമുണ്ടെങ്കി 
ല് അതിനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തി 
രിക്കയമാണു്. അവയ്യടെ രാഗവും 
താള വും.ചട്ടുകവംശത്തില് 
പെട്ടവതന്നെ. ഇതിന്െറജയെല്ലാം 
കാരണം നമ്മുടെ മതം ഞായറാഴ്ച 
മതമായി അധ:പതിച്ചതാണു്. ന 
മ്മടെ പ്രോഹിതവര്ഗ്ഗം അതിനെ 
ഒരു കഷായമായി കുറുൃക്കിവച്ചിരി 
ക്യാണു്. മേമ്പൊടി ചേര്ക്കരു 
തെന്നറ ര്ക്ക് നിര്ബന്ധവുമാണ്. 
ഈ കിരാത രീതികളെല്ലാം മാറ 

ണം. നമുക്ക് പുരോഗമിക്കണം. 
നല്ല സാഹിത്യത്തില് ഇമ്പകരമായ 
രാഗങ്ങളില് നമ്മുടെ ആരാധന ഗീ 
തങ്ങള് മാറിയെഴുതണം. ഡല്ഫി 
യില് ബഇരിട്ടിഷ് ബ്ബോഡ്കാസ്റ്റിം 
ഗ്സ്റ്റേഷന്െറ ഒരു ശാഖയയണ്ട്. ന 
മ്മുടെ ഗിതങ്ങളെ സംഗിതോപകര 
ണങ്ങളിലേക്ക് പകത്തുന്ന കത്ത 

വ്യം (൪൨൨൭൦൧0൩) ആവശ്യ 
പ്പെട്ടാല് അവര് ചെയ്തു തയും. അ 
ങ്ങിനെ ഗിതങ്ങുടട ആലാപന രീ 
തിയെ കേരളത്തിന്െറ ഒരററം മുത 
ല്മറെറ അററം വരെ ഏകികരി 
ക്കാം. ഓരോ പ.ള്ളിയില്ം ശാസ്ത്രിയ 
മായ അഭ്യസനം നടത്തിയ ഗായക 
സംഘം ഉണ്ടാകണം. ഇവക്ക് ആവ 
ശൃമായ ചര്ച്ച് ഓര്ഗന്, വിണ, 
വയലിന് മുതലായവ പള്ളിക്കാര് 
വാങ്ങികൊട്ടക്കണം. സംഗിതത്തി 
ലം, വിവിധ വാദ്യോപകരണങ്ങ 
ളിലും സമര്ത്ഥമായ പരിശിലധയം 

യ ടെ, ജാട ടട. 

ടോ ടോ ടട 

ഗായകസംഘംഠാഗങ്ങള്ക്കു* കൊട 

ക്കുന്നതിന് ഒരു കേന്ദ്ര സംഗ്രീത 
വിദ്യാലയം, കോട്ടയം വൈദിക 

സിമ്മനാരിയോട്ട് അനുബന്ധിച്ചു 

സ്ഥാപിക്കണം. സംഗിതോപകര 
ണങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുകയും, നന്നാക്കു 

കയ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വാദ്യാല 
യവം കാലക്രമത്തില് സ്ഥാപിക്കാ 
വൃന്നതാണ്ട്. സിമ്മനാരിയിലെ 
ശെമ്മാശ്ശൂന്മാരെ സംഗിതശാസ്സും പ 
ഠിപ്പിക്കണം. അഭിരുചിയുക്ള വക്കു് 

ഈ വിഷയത്തില് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാ 
സം കൊട്ടക്കാവുന്നതാണ്ട്. 
ഓരോ പള്ളിയോട്ടം - അനുബ 

ന്ധിച്ച് ഒരു പാഴ്സ നേജ് പണി 
യിച്ചു പട്ടക്കാരനെ സ്ഥിരമായി 
പാര്പ്പിച്ചു” ആഴ്ചയില് എല്ലാ 

ദിവസങ്ങളിലും, പള്ളിയില് പ്പാ 
ത്ഥനയും പൂജയും അര്പ്പിക്കുന്ന രീതി 
നടപ്പിലാക്കുന്നതു് അഭിലഷണിയ 
മാണ്. പള്ളിപ്പറമ്പില് ഒരു പൂ, 
ന്തോട്ടം നിര്മ്മിക്കാന് അത്ത പ്രയാ 

സമുളള കായ്യമല്ല. ഇതിലെ പൂക്കള് 
ത്രാണോസ്സ്സറ് അലങ്കരിക്കാൻ ഉപ 
യോഗിക്കാം. പൃക്കളും സംഗീതവും 
പ്രാത്ഥനയില് ഏകഗ്രമായിരിപ്പാ൯ 
നമ്മെ സഹായിക്കും. അവ ഇന്ന 

ത്തെ വട്ടിപ്പണം ശരണ്ട ഗാ 
മി" എന്ന പല്ലവി അവസാനിച്ചു” 
സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുവാന് പ്പേര 
ണ നല്കും. സംഗിത വിദ്യാലയം 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, മററു പരി 

പാടികള് നടപ്പാക്കുന്നതിനും വൈ: 
ദികസ്മ്മനാരി പ്രി൯സിപ്പലും, 
സഫ്പ്രത്തകരും മുമ്പോട്ട് വരുമെ, 
ന്നു” വിശ്വസിക്കുന്നു. പറയനും പു 
ല മനുമെല്ലാം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ. 
ഒരു കാലത്തു” കേരളത്തിന്െറ ആ 
ഭിനായകന്മാരായിരുന്ന യാക്കോബാ 

യക്കാര് മാത്രം ചക്കുത്തുന്ന കാളയെ 
പ്പോലെ കറങ്ങി കറങ്ങി നശിക്കുന്ന 
തു് ആരുടെ ശാപമാണോ ആവോ! 

ര യായ, 

11702/271/00% 2, 0, 
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1]. 1. 1ടയു൬നദ്ബ 

പ്രതിവാരപ്രഭാഷണം (11൨5 ടദബഠ൩ 07 11൨6 സ്സല്ഠി 

ആത്മീയുധികാരത്തിനെറ വ്യപ്പിയും 
സ്വഭ)വവും 

(എം. തൊമ്മന് ബി. ൨൫.) 

“നിങ്ങളില് മഹാന് ആകുവാന് 

ഇച്ഛിക്കുന്നവന് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ 
ശുശ്രംഷക്കാര൯ ആകണടു നിങ്ങ 

ളില് ഒന്നാമന് ആകുവാന് ഇകച്ഛിക്കു 

ന്നവന് എല്ലാവക്കും ദാസന് ആക 

ണം” 

മുക്കോസ് 10: 43-43) 

ആത്മിയാധികാരം, ലാകീകാധീ 

കാരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങള് 

നാം സാധാരണ പപ്രയോഗിക്കാറുള്ള 

വയാണ്. ലാകികാധ।കാരം എ 

്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാന് എ 

പ്പമാണ്ട്. എന്നാല് ആത്മീയാ 

.ധികാരത്തിനെറ സ്വഭാവമെന്താ 

അ? അങ്ങിനെയൊന്നുണ്ടോ? ആ 

ത്മിയദുഷ്ട്യാ നോക്കുമ്പോള് വലിയ 

വരെന്നോ ചെറിയവരെന്നോ, യജ 

മാനനെന്നോ ദാസനെന്നോ, ഭരണ 

കത്താവെന്നോ ഭരണീയരെന്നോ ഉ 

ളള വ്ൃത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ 

എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല? ഗുരും 

പിതാവ്, നായകന് എന്നിങ്ങനെ 

യുള്ള സ്ഥാനങ്ങള് പോലും ക്രിസ്ത്യാ 

നികളുടെ ജടയില് അപ്രധാനങ്ങ 

കാണെന്നുൃ.കത്താവയ പറയുന്നു. (മ 

ത്തായി 23: 8--10 നോക്കുക) പി 

ന്നെ ആത്മിയരംഗത്തു്” അധികാര 

ത്തിന് എന്ത പ്രസക്തിയാണുങ്ളു 
തൂ? ആത്മിയാധികാരം എന്നൊ 

ന്നില്ല എന്നു പറയുവാന് നിവ്വത്തി 

യില്ല. ആ അധികാരത്തിന്െറ സ്വ 

ഭാവത്തെ തെററിദ്ധരിക്കുകയും ലൌ 

കീകാധികാരം പോലെ മാത്രം അതി 

നെ പരിഗണിക്കുകയും വിനിയോ 

ഗ്രിക്കുകയ്യം ചെയ്തുന്നതുകൊണ്ടാണു്* 

| റ് നേരിട്ടന്നതു”. 
1. ല് 

ത 

വിനയവ്യം സേവനവുമാണ് ആ 

ത്മിയാധികാരത്തിനെറ അടിസ്ഥാ 
നം. അഹാംഭാവഃമാ മററുള്ള വരു 
ടെ പ്രശംസയും ആരാധനയും ശുശ്ര, 
വയും ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹ 

മോ ഉള്ളവക്ക്” ആത്മിയാധികാരം 
അസാദ്ധ്യമാണ്. ആത്മിയമായി 

ഉയന്ന സ്ഥാനങ്ങളില് ഇരിക്കുന്നവ 
രുടെ വൃക്തിമാഫാത്മൃയം ബുദ്ധി 
വൈഭവം സാമത്ഥ്യം മുതലായവയെ 

നാം അഭിനന്ദിക്കുന്നതു നല്ലതുതന്നെ. 

എന്നാല് പലപ്പോഴ്ചം വിനയത്തി 
ലം സേവനത്തിലും അധിഷ്ടിതമാ 
യ അധികാരം ലാകീികാധികാരം 
പോലെ നമുക്കു ആകര്ഷണിയമാ 

യി തോന്നാത്തതുകൊണ്ടും ആത്മീയ 
രംഗത്തും ലാകികമായ അധികാരം 
പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെന്നുക്ളു ആഗ്രഹം 

കൊണ്ടുമായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള 
അഭിനന്ദനം ജാം പ്രുകടിപ്പിക്കുന്ന 

തു”. ആത്മീയമായ സിദ്ധികളെ 
യ്യം സ്വഭാവഒവെശിഷ്ടൃത്തേയ്ും 

സംബന്ധിച്ചുപോലും അദനന്യാന്യം 
അഭിനന്ദിക്കുന്ന രീതി ക്രകൈസ്തുവമ 
ലു. അതു ക്രിസ്തുവിനു കൊട്ടക്കേണ്ട 

സ്ഥാനം മനുഷ്യക്ക് കൊട്ടക്കുവാന് 
ഇടയാക്കും. “ഒരുത്തന് അത്തേ നി 
ങ്ങളുടെ ഗുരു; നിങ്ങളോ എല്ലാവ 
രും സഹോദരന്മാര്.” നാം സേ 
വ്വിക്കുന്നതു ക്രിസ്തുവിനെയാണ്ട്. മ 
ററുള്ളവരെ ശുശ്രുഷിക്കുന്നതു ക്രി 

വിനെ ശുശ്രുഷിക്കുന്നതിനു സമ 
മാണു: ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി ആണ 
ല്ലോനാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു്. ക്രി 
സ്തൃവിനെ സേവിക്കുന്നതില് മാത്രമാ 

ണ് ആത്മിയാധികാരം നിലനില്ക്കു 

മിനം 18 

ന്നതു്. സഭയില് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 

തു് സമത്ഥന്മാരെയല്ല; പ്രത്ൃത വ 
ശ്വസ്തരായ സേവകരെയാണ്. അ 

ങ്ങിനെയയള്ള വരുടെ അഭാവമാണ് 

സഭരന്ത്കുള്ള കുറവു”. സ്വന്തമായി 

യാതൊരാധികാരവും കാഠക്ഷിക്കാ 

തെ ക്രിസ്തുവിനെറ പര ധാധികാര 

ത്തിനു സ്വയം കിഴ്പെട്ട് സഹോ 

ദരന്മാരുടെ ഇടയില് ഒരു സഹോ 

രനെപ്പോലെ വത്തിക്കുന്നവര്ക്കാ 

ണു് യഥാത്ഥമായ അധികാരം കൈ 

വരുന്നത്. അങ്ങിനെയുകൂള വര് മററു 
കളു വരുടെ പ്രലോഭനങ്ങള്ക്കു വിധ 
യരാകാതെ ദൈവത്താല് മാത്രം ന $ 

യിക്കപപ്പട്ടം. അവര് മററു വരെ 
ദൈവത്തിങ്കലേക്കു നയിക്കുകയും അ 

വരെ ദൈവഹിതത്തിന് അധിന 
രാക്കുകയയം ചെയ്യം. ബലംപ്രയോഗി 

പ്പോഭയപ്പെട്ടത്തിയോ മററു ക്ളൂവരെ 

അനുസരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം അ 

വക്കു ണ്ടാകുകയില്ല, കാരണം അവരു 

ടെ അധികാരം സ്ഥിതിചെയുന്നതു്* 

ദൈവഹിതത്തിനു മറുള്ള വര് കീ 
ഴ്പ്പെട്ടവാ൯തക്കവണ്ണും ദൈവഹ।! 

തത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നതി 

ലാണ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും അ 
ടിസ്ഥാനത്തില് പ്രിതിയോ പിന് 

തുണയോ സമ്പാദിക്കണമെന്ന 
ആഗ്രഹംപോല്ും അവക്കണ്ടാ 
യില്ല. 

സ്നേഹത്തിന്െറ നിര്ബന്ധത്തി 
നു സ്ഥാനമുണ്ട്. എന്നാല് അങ്ങ 
നെയയള്ള നിര്ബന്ധം ക്രിസ്തുവില് & 

കൂടെ മാത്രമേ പ്രയോഗിക്കുാവു. അ 
തായതു”ം ക്രിസ്തുവിനെറ സ്നറേഹമാ 
യിരിക്കണം നരബന്ധം ചെപത്തു 
ന്നത്. ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹത്തെ 

ഒരാള് സ്വികരിക്കുന്നെങ്കില് മാത്ര 

മേ അയാമൂടെ മേല് ആ നിര്ബ 

ന്ധം സ്വാധിനം ചെല്ുത്തുകയുകൂള. 

ലോകപ്രുകാരമുള്ള അധികാരപ്ര 

യോഗം കാര്യസാദ്ധ്യത്തെ ലാക്കാ 

ക്കി പ്രവത്തിക്കുന്ന. അതിനായി 

ഏതു വിധത്തിലുള്ള നിര്ബ ഡവും 

മനുഷ്യന് പ്രയോഗിക്കും. ഏതുകു 

റു 3ഒ വഴികളും തേട്ടം. എന്നാല് 

ആത്മിയാധികാരത്തിനൊ പ്രയോ 

ഗത്തില് കാര്യസാദ്ധ്യമല്ല ലക്ഷ്യ: 

സേവനമാണ്. ആ സേവനത്തി 

ന്െറ ഉദ്ദേശം ക്രിസ്തൂുവിനൊ നാമം 

മഹിമപ്പെട്ടക എന്നുള്ള താണ്ച്. ക്രി 

വിന്റെ ആദര്ശങ്ങള്ക്കും ആ 

ത്മാവിനും മാര്ഗ്ഗങ്ങള്ക്കും മാത്രമേ 

അവിടെ സ്ഥാനമുള്ള. ആരുടെയെ 

ങ്കിലും അധികാരത്തിന്െറ 9ം സ്വ 

ധിനശക്തിയുടെയും ഫലമായി അ 



മാര്പ്തൂ് 31 ചര് ച്ചുവിക്കിലി 

വേദവയനക്കുറിപ്പ,കം 
തിങ്കള്. എഫേസ്ൃര്൪ 6: 10-20 

മ്തൃത്മിയമായ പോരാട്ടത്തില് ആ 

ത്മീയ ആയുധങ്ങള് ഉപയോഗിക്കു 

ണം. ശരിയായ ശിക്ഷണമില്ലെങ്കി 
ല് ക്രിസ്തിയജിവിതം പുരോഗമി 

ക്കയില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് പോ 
രാട്ടം നടത്തുന്ന പൈശാചിക ശ 
മ്തികളെ എതിരിട്ടവാന് നമുക്കുള്ള. 
സകല ആത്മിയശക്തികളെയും കേ 
നദ്രികരിക്കുകയാണു് ശിക്ഷണത്തി 
ന്െറ ഉദ്ദേശം. ഉഗ്രമായ പരിക്ഷ 

കള് നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോള് നിര്ഞ്ണ്ലാ 
യകമായ അവസാന നിമിഷങ്ങളി 
ല് ഉറച്ചു നില്ക്കുവാര് ആവശ്യ 
മായ വിശ്വാസവും ആശ്രയവും പ്രാ 

ത്ഥനയിത്കൂടെ നാം പ്രാവത്തിക 
മാക്കണം. അങ്ങിനെയുള്ള ഓരോ 

കാല്വയ് പും പൃതിയ ശക്തി സം 

ഭരിക്കുവാറും പരിക്ഷകളിന്മേല് 
വിജയം നേട്ടവാനും നമ്മെ സഹാ 

ക്കും. ദൈവത്തിന്െറ “'സവ്വായു 

“ധവര്ഗ്ഗം" എന്താണെന്നും അവയെ 
ഉപയോഗിക്കേണ്ട തെങ്ങിനെയെ 

രോടിടപെട്ടന്നവര് ക്രിസ്തിയസ്വാ 
ഭാജ്ചമില്ലാത്തവരായും ക്രിസ്തീയമൂല്ൃയ 
ങ്ങളില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരായ്യം 
തി ഒന്നെങ്കില് അങ്ങിനെയുള്ള അ 
ധികാരം ക്രിസ്തിയമല്ലെന്നുള്ള തിനു 

മററു തെളിവൊന്നും ആവശ്യമില്ല. 
എന്നാല് സഭയേയൊ അധികാര 
സ്ഥാനങ്ങളെയോ കുറരം പറഞ്ഞതു 
കൊണ്ടു് ഫലമില്ല. സഭാംഗങ്ങളു 

നടെ പരാജയമാണ് അവിടെ നിഴ 
ലിച്ചു കാണുന്നതു്. ക്രിസ്തുവിന്െറ 
അധികാരം ആക്കും ആവശ്യൃമില്ലെ 

അള്ളതുതാണു' പരമാത്ഥം. ലോക 
തആതിന്നെറ അധികാരമേ നമുക്കു വേ 
ണ്ട. അതു കിട്ടാതെ നാം തൃഷഫ്ലി 
ഏപ്പുടുകയില്ല ., അധികാരസ്ഥാനങ്ങ 
൭ഒളു ആ വിധത്തില് ആക്കിത്തീക്കു 

ന്നതു ജനങ്ങളും കൂടിയാണു്. എ 
ക്യാവരും ഒരുപോലെ ക്രിസ്കുവിനെറ 
അധികാരത്തിനു കിഴ്പ്പെട്ടവാന് 

. തയ്യാറാകുമ്പോള് ആത്മിയാധികാര 
ത്തിനു പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും 
ലഭിക്കും. ക്രിസ്മൂവിരുണ്ടായിരുന്ന 
തുപോലെയുള്ള അധികാരത്തെ വി 

 ലമതിക്കുകയ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെ 
യ്യമ്പോള് അക്രൈസ്തവമായ ലാൌകി 
കാധികാരത്തിനുള്ള വാഞ്ച ശമി 
൭൦. അതല്ലാതെ അധികാര പ്ര 
ശ്നത്തിനു പരിഹാരം കണ്ടുപിടി 

എക സാദ്ധ്യമല്ല. 

ന്നും ചിന്തിക്കുക. 
ണ്ടി വനത്തില് വെച്ചു് നാല്പതു ദി 

വസം നോമ്പനോററവനായ കത്താ 
വേ, നിന്െറ ശക്തിയില് ജഡ 

ത്തിന്െറ അഭിലാഷങ്ങളെ ആത്മാ 

വിന്െറ പരിപൂര്ണ്ണ നിയന്തുണ 
ത്തിനു വിധേയമാക്കുവാന് ഞങ്ങ 

ളെ സഹായിക്കേണ3മ. 

ചൊവ്വാ. മക്കോസ്് 1: 21-39 

ിസ്ത്രീയജിവിതത്തിന്െറ ക്രമി 

കരണത്തില് ഏററവ്യം ആവശ്യൃമാ 

യിട്ടകൂള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സമയ 

ത്തെ ദ്ദൈവത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും 
ശരിയായി വിനിയോശഗിക്കുകയുമാ 

ണ്ട്. പ്രാത്ഥനന്ത്കു സമയമില്ല എ 
ന്ന പറയുന്നതിന്െറ അത്ധഥം പ്രാ 
ത്ഥന അത്യന്താപേക്ഷിതമല്ല എന്നു 
മാത്രമാണ്ട്. പ്രാത്ഥനത്ത്രായി അ 

തിരാവിലെ എഴന്നേരക്കുന്ന പതി 
വില്ലാത്തതുകൊണ്ടു തന്നേ പലരുടേ 

യും ക്രിസ്തിയജിവിതം അധഃപതി 
ചു പോകുന്നുണ്ട്. യാതൊരു വി 
ശ്രമവുമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്തു ഒരു 
പകലയം ആവശ്യത്തിനു വിശ്രമമോ 
ഉറക്കമോ ലഭിക്കാതിരുന്ന ഒരു രാ 

ത്രിയും കഴിഞ്ഞു് പ്രഭാതത്തിനു” മു 
മ്വപേ എഴുന്നേററു വിജനസ്ഥലത്തു 
പോയി പ്രാത്ഥിച്ച കത്താവാണു' 

ഞങ്ങള്ക്കു വേ 

റ് 

ക്രിസ്ത്യാനിക്കു മാതൃക ആയിരിക്കേ 

ഞടതു”്. ആ മാതൃകയുടെ മുമ്പില് ന 
മ്മുടെ ഒഴികഴിവ്ൃയകള് എത അത്മ 

ശുന്യങ്ങളാണു”്! ഓരോ പിവസ 
വയം ജിവിതവ്യാപാരങ്ങളില് വ്യാ 

പൃതരാകുന്ന തിനു മുമ്പായി പ്രത്യ 

ക ദൈവസംസാഗ്ഗത്തില് നാം കഴി 
ച്ച കൂട്ടന്ന സമയമാണു” നമ്മുടെ ജ॥। 

വിതത്തിനെറ ലക്ഷ്ൃയവ്യം ഗതിയം 

സ്വഭാവവും നിര്ണ്ണയിക്കുന്നു”. 
ദൈവത്തോട്ടകൂടി ആരംഭിക്കാത്ത 

ദിവസം ദൈവഹിതമനുസരിച്ചു 

ജാിവിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. കത്താവേം, 
നിന് വിലയേരിയ ദാനമായ സ 

മയത്തെ നിനക്കു പ്രസാദകരമായ 
വിധത്തില് വിനിയോഗിക്കാന് ന॥ 

ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ. 

ബധ൯. യോഹന്നാന് 9: 1-5. 

ഓരോ ദിവസവും മുഴുവ൯ സമ 

യവും ദൈവത്തിനൊൌ മഹത്വത്തി 
നായി ഉപയോഗിക്കുവാനാണു”് ദൈ 

൮൦ നമുക്കു നല്കിയിരിക്കുന്നതു്. 
ശരിയായ ക്രമികരണാ ഇല്ലാത്ത മി 
നാല് നാം വളരെ അധികാ സമ 
യം പാഴാക്കിക്കുളുയുന്നു ണ്ട്. വലി 
യ ജോലിത്തിരക്കുള്ള വരായി ഭാവി 

ക്കുന്ന പലരും യഥാത്ഥത്തില് വളു 
രെകാച്ചുമാതൃം പ്രവത്തിക്കുന്നവ 

രാണു”. വമ്മുടെ കത്താവു” എപ്പോ 

ഴം പ്രവത്തിച്ചുകൊണ്ടി രുന്നു. എ 

ന്നാല് ആവശ്യമുളള, ആരുടെയും ക ഴ് 

( 
നം ഹെഡ് ആഫീസ് : കോട്ടയം വി 
| 'അധികൃതമുലധയം രൂ 60 00.00 ॥ 
; വാഗ്ദത്തമുലധനം ത്രൂ 96,00 000 ലു 
; നിക്ഷിപ്പമൃലധയം രൂ 15,00.000 4 
ി കരുതല്ധഡം രൂ 6,97,000 എ ാ 

4 പ്രവര്ത്തനമൂലധനം രൂ 4,69,61,000 ്ു ) 0 

( [81-95] ടം" 
( ശരിയായഇ ഈടിന്മേല് കുഠഞ്ഞ കാലത്തേക്കു വയ പ ആവശ്വമുമഭവ൪ ॥ 

ി ഞങ്ങളുടെ 47 ശാഖകളില് ഏതിനെയെങ്ക”ലും സമീപിക്കുക. ്ി 

; ബാങ്കിംഗ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രപത്തനങ്ങളും നടത്തിവരുന്നു 

4 1,001 10൦൬0 3൩0 ദാബി ॥ 

( സുല 1൬ ബിം. | 

; ടാവര്കൂര് ഫേര്ദ്വേഡ് ബാമം” (ളിച്ചു) | 

സവി. ഏം. ചെറിയാന് 
സെക്രട്ട റി | 

ന് 

1” 



ം 
ര 

ടഃ 

രൃത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുവാന് അദ്ദേഹ 
ത്തിനു സമയവും സാവകാശവും ഉ 

ണ്ടായിരുന്നു. ചെയ്യരുതാത്ത കായ്യ 

ങ്ങള് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന. 
കാരൃങ്ങള് തന്നെ വേണ്ടവിധത്തി 

ല് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടുമാണു് നമുക്കു 
സമയം മതിയാകാത്തതു്. നാം ചെ 

യ്യേണു ന്ന കായ്യങ്ങള് ചെയ്യുവാന് 

' സമയം കിട്ടാതിരിക്കയില്ല. ദൈവ 
ത്തോടടകൂടി ഓരോ ദിവധഡത്തെയും 
പ്ലാന് തയ്യാറാക്കി ഓരോ കായ്യവും 

മദെവാശ്രയത്തോട്ടംം ഏകാഗ്രതയോ 
ട്ടം കൂടി ചെയ്യുന്നപക്ഷം എല്ലാം ഭം 

യായി ചെയ്യുവാന് നമുക്കു കഴിയ്യം. 

ദൈവമേ, നി ഞങ്ങളെ ഭരമേല്ലി 
ച്ചിരിക്കുന്ന താലന്തായ സമയത്തെ 

അലസതമൂലം കുഴിച്ചുമുട്ടകയോ ദു 
രുപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ ച്ചെയ്യാ 
തെ നിന്െറ മഹത്വത്തിനായി വി 

നിയോഗിക്കുവാന് ഞങ്ങളെ സഹാ 

യിക്കേണമേ. 

വ്യാഴം 1 കോരിന്ത്യര് 16: 1-2 

2 കോരിന്ത്യ൪ 9: 1-5. 

നമ്മുടെ വസ്തുവകകളും 
പണവ്വം ഉൾപ്പടെ നമുക്കുള്ളതെ 
ല്ലാം ദൈവത്തിന്െറ ദാനമാണെ 

നം അവയെ ദൈവഹിതമനുസരി 

ചു മാത്രം നാം കൈകായ്യം ചെയ്യേ 

ണ്ടതാണെന്നും വേദപുസ്ലകം വൃക്ത 
മായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പത്തി 
ലൊന്നു ദൈവത്തിനു കൊട്ടക്കണ 
മെന്നുള്ളതു” യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു നി 

൪ബന്ധ നിയമമായിരുന്നു. പരി 

നമ്മുടെ 

' ശന്മാര് ഈ നിയമത്തെ രെ.ററായ 
വിധത്തില് ആചരിച്ചിരുന്നതിനെ 
കത്താവയ കര്ശനമായി വിമര്ശി 

ച്ചു. എങ്കിലും ആ നിയമം അനാ 

ച് 

ന 

വശ്യമാണെന്നു കത്താവു പറഞ്ഞി 

ല്. ക്രിസ്ത്യാനിയും അവന്െറ ധന 
മത്ത ദൈവതിരുനാമ മഹത്വത്തി 

ണഞായി വിനിയോഗിക്കുവാന് കട 

പ്പെട്ടവനാണു്., എന്നാല് മിക്ക 
ക്രസ്ത്്യാനികളം അങ്ങനെ ചെയ്യു 

ന്നില്. ന്നടെ പ്രവത്തനത്തി 
നും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങള്ക്കും ഓ 

രോ സഭാംഗവ്യം ഉദാരമായി സംഭാ 
വ്വന ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നാംഓാ 

രോ വര്ഷവും എത്രമാത്രം കൊട്ടക്കു 
ന്നുണ്ടെന്നും എന്തിനെല്ലാമാണ്് 
കൊട്ടക്കുന്നതെന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന 

തു കൊള്ളാം. ഈ നോമ്പകാലത്തു 

നമ്മടെ ദാനധമ്മങ്ങളെ സംബന്ധി 

ച ചില പൃതിയ തിരുമാനങ്ങള് 

ചെയ്ത് അവയെ : നടപ്പിലാക്കാ൯ 

. ശ്രമിക്കുന്നതു നമ്മുടെ ്യണ്യപരി 
പം 

നം 

മേം 

൫6൭൭: 

ച്ചര് ച്ചവിക്കിലി 

ശിലനത്തിനെറ ഒരു ഭാഗമായിരി 

ക്മട്ടെ. 

വെള്ളി മത്തായി 20: 1---10 
മനസ്സിലാക്കുവാന് പ്രയാസമുള്ള 

ഒരുപമയാണിത്ര്. ““എനിക്കുള്ള 
തിനെക്കൊണ്ടു മനസ്സുപോലെ ചെ 
യ്വാന് എനിക്കു ന്യായമില്പയോ??” 
എന്നു വിട്ടടയവന് ചോദിക്കുന്നു. 
ഈ ചോദ്യംതന്നെ വേറൊരത്ഥ 

ത്തില് ചിലര് തങ്ങളുടെ വസ്തവക 

കളെ സംബന്ധിച്ച ചോദിക്കാറു 

ഞ്ജ. ആ ചോദ്യത്തിനു ക്രിസ്തിയ 
മായ ഉത്തരം, “ഇല്ല” എന്നാണ്. 
സ്വന്ത സ്വത്തും പൊതുസ്വത്തും 
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില് നമുക്കു 
വേണ്ടത്ര ഉത്തരവാദിത്വബോധമോ 

വിശ്വസ്തൃതയോ ഇല്ല, വരവ്യ ചെ 
ലവു സംബന്ധിച്ചു” ശരിയായി ക 

ണക്കു സൂക്ഷിക്കുകയും കണക്കു ബോ 

ധിപ്പിക്കയും ചെയ്യാത്തവര് നമ്മു 
ടെ ഇടയില് പലരില്ലേ? പണം 
ദൈവത്തിനേറതാണെന്നും നാം അ 
തിന്െറ കാര്ൃയവിചാരകര് മാത്രമാ 
ണെന്നും ഉള്ള, ബോധത്തോട്ടകൂടി 

പെരുമാറേണ്ടതു ഒരു ക്രിസ്തിയ ധ 
മ്മമാണ്. ഭാമിക കാര്യങ്ങളെ 
സ്വരഗ്ഗിയ താല്പര്യങ്ങളെ മുന്നി൪ 
ത്തി ക്രമികരിക്കുന്ന പക്ഷം സ്വര്ഗ്ഗ 

ത്തില് നിക്ഷേപം കൂട്ടിവെത്തുവാന് 
അവ നമ്മെ സഹായിക്കും. 

ശനി. യേശയ്യാ 53: 1--12. 
നോമ്പ്യം ഉപവാസവ്ൃയം തമ്മില് 

ബന്ധമുണ്ട്. നോമ്പ്കാലത്ത്” ഉപ 
ഖസിക്കുന്നതു കൂടാതെ ചില ഭക്ഷ്യ 
പദാത്ഥങ്ങളെ വങളങ്ജിക്കുകയും ചെ 
യ്യുന്നു. നോമ്പും ഉപവാസവും അ 
തില്തന്നെ ഒരു പചണ്്യമായതു്കാ 

ശാഖകറാം 

ര 
7 ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പൃനലുര് 

ൽ ആലുവാ കോഴഞ്ചേരി തിരുവല്ലാ 

റം ചാത്തന്നൂര് കുമ്പനാട്ട് തിരുവനന്തപുരം 
ചെങ്ങന്നൂര് പന്തളം വെക്കം (കടയ്ക്യാവു൪) 

റ ചിറയിന്കീഴ് പത്തനംതിട്ട വെണ്ണിക്കുളം 

എഠണാകുളം പെരുമ്പാവൂര് 
൫. 

ലം ക. ഇ. ചെറിയാന് 

' കത്താവേ, 

19. 0, നിതി 

ചെയര്രമാന്-മി; കെ. ജോര്ജ്ജ് ബി. 

ജനറല് മാനേജര്. 

മീനം 18 

ഞ്ജല്ല നാം അതിനെ ആചരിക്കുന്ന 
തര്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മുഴവനും 
ദൈവത്തിനുപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന്നെറ 
ഒരടയാളമായിട്ടാണ് നാം അങ്ങി 
നെ ചെയ്യുന്നതു്. ക്രിസ്തുമതമാണ്ട് 
ഏററവും ഭാതികമായ (൬൭/ദനിദ- 
1110) മതമെന്നു ഒരിക്കല് ആര്ച്ചു” 

ബിഷോപ്പറ് റെറംബിള് പറയ്യക 

യുണ്ടായി. കാരണം ശരിരത്തിനു അ 
ത൪ഹഫിക്കുന്ന സ്ഥാനം ക്രിസ്തുമതം 

കൊട്ടക്കുന്നു. ശരിരം ആത്മാവി 

ന്െറ വാഹനമായി ദൈവം സ്പ. 

ദ്യി പിട്ടുളളതും ദൈവത്തിന്െറ സേ 
വനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുവാന് 

ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടള്ളതുമാകുന്നു. ശരിര 

ത്തെ ആത്മാവിനെറ നിയന്ത്രണ 

ത്തില് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതു 
നോമ്പിന്െറ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യ 
മാണ്. ആത്മസംയമനം എപ്പോ 
ഴം ആവശ്യമാണു്. അതിനെറ ഉ 
ദ്ദേശം എപ്പോഴും ദൈവത്തെ സേ. 
വിക്കുക ആയിരിക്കുകയും വേണം. 

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്െറ 
ആലയമായം--ഞങ്ങളടെ ശരിരത്തെ 

പരിപൂര്ണ്ണമായി ദൈവത്തിനു പ്ര 
തിഷ്ടിക്കുവാന് ഞങ്ങളെ സഹായി 
ക്കേണമേ. 

ചര്ച്ചവീക്കിലി വരിസംഒ്ൃ 
_ (എപ്പോഴം മുന്കൂര്) 

രൂ. ണ. സ. 

ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് 6-00-00 

ആറുമാസത്തേക്ക് 3--0--: 

ഒററപ്രുതി 0--2-0 
ഇന്ഡ്യക്കുവെളിയില് പ ത്ന 1 

ഫീ. 



മാര്ച്ച് 31 

23)ം സങ്കിത്തനാ 8, 

ചര്ച്ചുവീക്കിലി 

ജീവിതത്തിന്െറ കൂരിരുധതാഴ്വര 
റവ. ജോണ്ഡിന് 

നിങ്ങളുടെ കണ്ണനിരി; നൂ കാര 

ണം എനിക്ക റിവാന് പാടില്ല. പ 

ക്ഷെ ദുഷിച്ച മാര്ഗ്ഗങ്ങളില് കൂടെ 

ചരിക്കുന്ന നിങ്ങളടെ കണവന് മ 

ദൃപാനംനിമിത്തം നിങ്ങളുടെ ഹു 

ദ്യം ഭേദിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അതല്ല 

ങ്കില് അനാരോഗ്യം നിങ്ങള്ക്കു വി 

ലങ്ങുതടിയായി വരികയും തല്ഫ 

ലമായി കട്ടില്മാത്രം ആലാബമാ 

യി പരാശ്രയത്തില് കഴിയേണ്ടിവ 

രികയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയായി 

രിക്കാം നിങ്ങള് കണ്മുമ്പില് കാ 
അന്നത്. അതുമല്ലെങ്കില് കാഴ്ചന 
ഘ്യപ്പെട്ട ജിവിതം മുഴുവ അന്ധരു 

ടെ വൃഫത്തില്പെട്ടവനായി 

ജിവിക്കേണ്ടുന്ന സാഫചയ്യമായി 

രിക്കാം 

ന്നതു്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തേ 
ക്കാള് പ്രിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരുവന് 

നിങ്ങളുടെ സവിധത്തില് നിന്നു മ 
രണത്താലോ വിദേശവാസത്താലോ 
വിദുര സ്ഥനാക്കപ്പെട്ടതിനൊ ഫല 
മായി ഒരു പക്ഷെ ര്വപകലില്ലാതെ 

നിങ്ങള് ഹൃദയവ്യഥ അനുഭവിക്കു 

അണ്ടാവാം ക്രിസ്ത്രിയജിവിതത്തി 

ല്യള്ള അജാഗ്രതനിമിത്തം കത്താവി 

നെ നിഷേധിച്ചുപറയുകയയം പിന്നി 

ട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ട പൂര്വ്വസ്ഥാന 

ത്തു പ്രതിഷ്ചിതനാകുകയും ചെയ്തു 

& പത്രോസിനനുഭവപ്പെട്ടതു പോ ലെ 

യുള്ള അസ്വസ്ഥത നിങ്ങള്, അനു 
ഭവിക്കുന്നു ണ്ടാവാം. നിങ്ങളുടെപ്ര 

ത്യാശകള് നിരാശയാകുന്ന പാറ 
ക്കെട്ടില് തട്ടിയുടഞ്ഞതിനന്െറ ഫ 
ലമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഭയാ 
നകമായ ഏകാന്തതയിലേക്കു തി 
രിഞ്ഞിരിക്കാം. അങ്ങിനെയെങ്കില് 

നിങ്ങള്ക്കായി എഴുതപ്പെട്ടതാണ് 
ഈ വാക്കുകള്. അവ നിങ്ങളുടെ 

മാര്ഗ്ഗത്തില് പ്രകാശകിരണങ്ങള് 
വിതറുന്നതിനായി തു! 
ട്ടിട്ടള്ള വയുമാണു്. ഈ താഴ്വര 

ഷു നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെട്ടത്തുവാ 
൯ സാധ്യമല്ലെന്നുള്ള ഉറപ്പ നിങ്ങ 

ശബലമായി പിടിച്ചാലും. എന്തു 

കൊണ്ടെന്നാല് നിങ്ങളുടെ ഇടയ 

നായ കത്താവസ് അവിടെ നിങ്ങ 

മോടുകൂടെയുണ്ടു്, അവിടെ നിങ്ങ 
ളു നയിച്ച തൃക്കരങ്ങള്തന്നെ അ 

തിത്ക്കൂടെ അതിനപ്പൂറത്തേക്കും നി 

നിങ്ങള്ക്കു ലഭിച്ചിരിക്കു. 

1] 

ങ്ങളെ നയിക്കും. 
അയച്ചുതന്നവന്െറ സാന്നിദ്ധൃമാ 
ണു അതിനപ്പ്ഠം കിടക്കുന്നതിനുളള 
ഉത്തമസഹായി. മുറിപ്പെടുത്തിയ 

കരതേന്നെ മുറിവു വെച്ചുകെട്ടന്നു. 

“അടിക്കുന്ന വടി നിങ്ങള്ക്കു ചാ 
രുന്നതിനുകൂള, തൂണയായി മാറുന്നു. 

മരണയിഴല്താഴ് വര 
അതൊരു അവസ്ഥയല്ല, മാര്ഗ്ഗ 

മാണെന്നു സ്തരിക്കുമല്ലൊ. ഞാ൯ 

താഴ്വരയില് നടന്നു എന്നല്ല, താ 

ഴ് വരയില്ക്കുടെ നടന്നു എന്നാണു 
നാം വായിക്കുന്നത്. ജിവിതത്തി 
ലേക്കുള്ള പ്രവേശനദ്വാരമാണതു്. 
ആഫ്ഗാനിസ്താനിലെ വ൯പര്വ്വ 
തനിരകള്ക്കിടയില്ക്കുടെ ഇന്ത്യന് 
സമതലപ്രദേശങ്ങളിലേക്കു നിണ്ടു 
കിടക്കുന്ന കൈബര് പാതയേപ്പററി 
പിതാവു സംസാരിക്കുന്നതു ഞാന് 
കേട്ടിട്ടണ്ട്. താഴ്വര ഒരു ബഹി 
ര്ഗമനമാര്ഗ്ഗമാണല്ലോ. മിസ്റ്യി 
മിലെ അടിമത്വം, ശ്രൂരത, പിഡ 

എന്നിവയില്നിന്നു ചെറുകുന്നുക 
ളം താഴ്വരകളും നിറഞ്ഞതും ധന 

സമൃദ്ധവും സ്വതന്ത്രവുമായ കനാനി 
ലെ മനോഹരദേശത്തേക്കുള്ള ഇ 

സ്രായേലിന്െറ പുറപ്പാട്ട് ഒന്നു സ്ത 

രിക്കുക. 
അതു നിഴലിന്െറ താഴ്വരയാ 

ണു, അന്ധകാരത്തിന്െറയല്ല. ഇ 

രുവശത്തും പ്രകാശമുണ്ട്, അവയ്ക്കു 

മദ്ധൃത്തിലായി നിഴല്ത്തരരയും. 
അതു മരണത്തിനെഠ നിഴലാണു”, 
മരണമല്ല. നമ്മുടെ കത്താവായ 
യേശു യഥാര്ത്മമരണത്തെ നേരി 
ട്ടകയും അതിന്െറ വിഷം നശിപ്പി 

ച്ച് അതേപ്പററിയ്യളള ഭയാശങ്കക 
ള് നിമ്മാജ്ജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 
നിഴല് ഒരു വസ്തുവിന്െറ ഏകദേ 
ശപ്രുതിഛായ മാത്രമാണല്ലൊ. ത 
ന്മയലം ആ നിഴലിന് ഒരു ദോഷ 

വും ചെയ്യുവാന് കഴിയുന്നതല്ല. മനു 
ഷ്യനു മാര്ഗ്ഗഭ്രംശം വരുത്തുവാന് 
നിഴലിനു സാധ്യമല്ല. സിംഫത്തി 
ന്െറ നിഴലിനു കടിച്ചുകീറുവാനോ 

ഗര്ജ്ജിക്കുവാനോ പാടില്ലല്ലെൌ. 
ഒരു രാക്ഷസന്െറ നീഴലിനു കൊ 
ല്ലവാനും. മരണ്ത്തിന്ത്--അതാ 
ണല്ലൊ മനുഷ്യ൯ ഏററവും ഭയ 
പ്പെടുന്ന നിഴല്---നശിപ്പിക്കുവാരും 

നന്, 

ഴ് 

ദു:ഖം നിങ്ങള്ക്കു 

ളു 

ശക്തിയില്ല. നിഴലുള്ളിടത്തു് അ 

തിനെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുവാന് വെ 

ളിച്ചം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതു് 
ഉണ്ടുതാനും. മരണം വഴിയരികി 

നിന്നു നമ്മുടെ മാര്ഗ്ഗത്തില് ആ 

തിന്െറ നിഴല് വിശ്ുമ്പോള് സ്വ 

രഗ്ഗിയവെളിച്ചം ആതിന്മേല് പതി 

ക്കുന്നതിനാല് നമ്മുടെ യാത്ര നിര് 

ബാധം തുടരുവാന് നമുക്കു സാധി 
ക്കുന്നു. 

ഞാന് താഴ്വരയില് കൂടെ 
നടന്നാലും. 

എല്ലാവരും ആ താഴ്വരവഴിയായി 
കടന്നുപോകുന്നുണ്ടു്, എന്നാലും എ 
ല്ലാവരും ആ വഴി സഞ്ചരിക്കുന്നി 
ല്ല. സഞ്ചാരം തഭംഗമായ പുരോ 
ഗമനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതു മാ 
ര്ഗ്ഗവും അതിന്െറ അന്ത്യവും അറി 
യ്യുകയും ആ വഴിയായി സഞ്ചരിക്കു 
ന്നതിനു ദുഡനിശ്ചയം ചെയ്യുകയും 
ചെയ്തവനെ കുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

അവന് ചിന്താചാഞ്ചെല്യം കൂടാതെ 
ശാന്തനിര ഭരമായ ഗാംഭിയ്മുദഃത്താടെ 
യത്രേ യാരൂ തുടരുന്നതു. ജീവിത 
ത്തിലും മരണത്തിലും നമ്മുടെ മാര് 
ഗൃദര്ശി ക്രിസ്തു വാണ്ട്. അവന്െറ 
അരക്കെട്ടില് മരണത്തിനന്െറയും 
ശവകുടിരത്തിനെറയും താക്കോല് 
ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. മരണവക് ത്രൂ 
ത്തിലെത്തിയ വിശുദ്ധന് യാതൊ 
രു ഒവ്ൃപ്പാട്ടം 

വനു ഭയപ്പെട്ട് ഓടേണ്ട ആവശ്യ 
മില്ല, മുമ്പോട്ട പോകുവാനുള്ള സ 
ന്ദേഹം നിമിത്തം പിന്വാങ്ങുവാ 
൯ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല. ദൈവഹൃുദയ 
ത്തിലുള്ള യഥാത്ഥഭവനത്തിലേക്കു 
പ്രായാണം ചെയ്യുന്നു എന്നറിയ്യന്ന 
തുകൊണ്ടു ശാന്തമായി നീസ്സ്ന്ദേഹം 
അവന് യാത്ര തുടരുന്നും 

സ്നേഹമാണെന്നു ക്രിസ്തു നമ്മെ പ 

ഠിപ്പിച്ചീട്ടുണ്ടട്. ആ ഉപദേശം എ 

വിടേക്കു നയിക്കുന്നു എന്നു വി. 
യോഫന്നാന്൯ വിശദികരിക്കു ന്നതു 
ശ്രദ്ധിക്കുക. “*ഇങ്ങനെ ദൈവ 
ത്തിനു നമ്മോട്ടള്ള സ്തറേഹ്രത്തെ നാം 
അറിഞ്ഞും വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 
ഒദെവം സ്ന്റേഹംതന്നെ. സ്നേഹത്തി 
ല് പവ്വസിക്കുന്നവന് ദൈവത്തില് 
വസിക്കുന്നു, ദൈവം അവനിലും 
വസിക്കുന്നു.” സ്നേഹത്തില് വസി 
ക്കുന്ന എന്നും സ്നേഹനിര്ദ്ധിതമാ 
യ ഒരു ഭവനമുന്ണ്ടന്നും സങ്കല്ലിക്കു 
ക. ആ ഭവനം ദൈവമാനണെങ്കി 
ല് അതെത്ര അത്ഭുതകരമായ അനു 
ഭവ്വമായിരിക്കും! നമ്മുടെ ഭവനം 
ദൈവഹഫ്ൂദയത്തിലാണു; ദൈവഭവ 

ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അ 

ദൈവം 



 _ ത്തോലിക്കസഭയിലെ 

] ഭയപ്പെട്കയി ല്ല. 
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നിലൈക്കല്ക്കുരിമും 
(ററി. കെ. ജോസഫ്” ബി. 

പത്തറുപതു വര്ഷം മുനമ്പ്യ മുത 

ലെ (ഇന്നു വയസ്റ്റേഴപത്തിമൂന്നു) 

എന്റെറ അപ്പന്, ജ്ൃഷ്യയ്ാര് എ 

ന്നി കുട്ടംബാംഗങ്ങളില്നിന്ന് ചാ 
യല്പളൂകളിയെപ്പററിയുയം; ആ സ്ഥലം 

വിട്ട് ഈ ചെഞുന്നൂറില് (ചെംകു 
നആൂരിത, വന്ന് ആദ്യം ഇതിനടുത്ത് 
ഓതറ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ““പുന്നേ 
ടട്*ക്കുന്നിലും (പുന്നവട്ടം), പിന്നെ 
പേരാത്തു (പേരകത്തു) പറമ്പിലും, 
പിന്നെ എന്െറ ജനണത്തിനും മു൯ 
പ് ““തെഞ്ചേരി നമ്പൃയരി”“യടെ ഇ 
ല്പപ്പറമ്പിലും ഇവിടത്തെ ”“പുന്നരട്ട 
മഠത്തിത”പ്പണ്ട്രത്തില് തമ്പരാ 

ഒന്റ ആനുകൂല്യത്താല് കുടിപാത്ത 
ചായലിലെ “കല്ലറന്ത്കുര”” നസ്റസ്റാ 
ണി കുട്ടംബത്തെപ്പുററിയും ചായലി 

ല്നിന്നു ഞങ്ങളുടെ പൂര്വികന്മാരെ 

തുരത്തിയ ““ഉറുമാപ്പലി, പെരുമ്പാ 
റാ”? എന്നിവയെപ്പററിയും ഞാന് 
കേടപാരമ്പയ്യംഎനിക്കോമ്മയുണ്ടു്. 

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്നിന്നു യാ 
ത്രവന്ന ഒരു നസ്ര്രാണി കല്ലറന്ത്ുനും 
എനെറ ഒരു പരേതനായ ജ്യേഷ്യ 
നും തമ്മില് യദുഛരയാ കച്ചേരിയി 

ല് വച്ചു കണ്ടപ്പോള് കുട്ടംബപ്പേരി 

നെറ സാദശ്യമോ ഏകത്വമോ നി 

മിത്തം കുട്ടംബപാരമ്പയ്യങ്ങള് ത 

മ്മിത് പ്പറഞ്ഞു. ആ കല്ലറയ്ക്കുന്നം ക 
മോണ്സി 

ഞ്ഞോര് കല്ലറന്ത്ുനെറ കുട്ടംബക്കാര 
നും ചെങ്ങുന്തൂര് കല്ലറന്ക്കുനും ഒരു കുട്ടം 

ബക്കാരാണെന്ന്”് അവര് തിതമാനി 
. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത മററു പല 

കല്ലറന്ക്കുല് ലിട്ടുകാരുമുണ്ട്. ചായ 
ലിതനിന്നു് ഒരു കൂട്ടം നസ്റ്രാണിക 

നം നമ്മുടെ ഫൃദയത്തിലമത്രേ. 

അത്ഭുതക്രമായ ഈ താ 

അത്ഥമെന്തായീരിക്കാം. അതു” നാം 
ഇവിടെവക്ക്* മനസ്റ്സിലാക്കിതുടങ്ങു 

ന്നു; നിത്ൃസ്സേഹമാകുന്ന ആ ഭവന 

ത്തിലേക്കു നിഴലുകളുടെ താഴ്ഒര 

വഴിയായി നാം കടന്നു പോകുകയ്യം 
ചെയ്യന്നു. റ 

പ്രിയപ്പെട്ട ക ത്താവേ, നി എ 
ന്െറ പിന്നില്ലം അവിടുത്തെ വടി 

യ്യം കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പി 
ന്നതിനും അങ്ങയ്യടെ കുരിശ്തു് 
ന്നെ നയിക്കുന്നതിനും ഉണ്ടായി 

രിക്കുന്ന പക്ഷം മരണനിഴത്താഴ്വ 

യാതൊന്നും രയില്പോലം ഞാന് 
റ 
യം | 

ി 

നി 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

ച്രയല്പ്പലിയും20൨, 
എ. എല്. ററി.) 

ള് കഴ്തപ്പ ത്തു സ്വന്ത സാമ:നങ്ങ, 
ഉം പള്ളിവക ചിലതും (രെ കാ 
സാ എന്നോമ്മ) കേറി കടമ്പനാട്ട 

൨ന്ന് (ഥല് ഞ്ഞ “പ,ല്പാററാ”* 

മാള് നിമിത്തം തന്നെ) കുടിയേറി 
യെന്നു പിന്നിടറിഞ്ഞ. (അറമ്മ്യ 
ഉയൊ മറെറാ വന്ന ചായതക്കാ 
രെപ്പററി ഞാന് കേട്ടിട്ടി ഖല), ചെ 

ങ്യന്നൂര് വന്നു കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞു് 
കൊല്ലം (20) നാനൂററിത്ധപപതില് 

“കല്ലറയ്ക്കു കാങ്കാലി, കടന്തോടന്, പ 

യ്നമ്മ,ടന്” എന്നി നാല കുടുംബ 
ക്കാര്കൂടി ചെഞ്ഞന്തൂരെ ആദ്യത്തെ 
൨ ഒളിയായ മുണ്ടങ്കാവുപള്ളി”” ഒര 

മ്പലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പറമ്പി 

ല്തന്നെ വെച്ചു. 

1൨1൦ ൦ന്റെ 1, 
125 ൨) 1401 എന്ന കരിര്രത്ത്"ല് 
ഥേല്ടി വിവരങ്ങളില് ച്ലതു 
€ണ്ടനന്ന:മ്മ. കൂടാതെ 18:-ാമാ 

ണ്ഭിഭയ്ക്കു 1/7 520 ന്നല്ട 
ഥു റി; പ്പാര്ട്ടില് അവര് 

എകദേശം നെൌെര ശതബ്ദം 
മുമ്പ ചായലില് കണ്ട അവ 

ഗിപൂുങ്ങളെ പ്പററി പഞ്ഞിട്ടണ്ടു്. 
അതു ഞാന് പ ത്ഇമുല്പതു വര്ഷം 
മുന്യ എടുത്തു ഒരു ൨ ര്രത്തില് പ്ര 
സിദ്ധ പ്പുുത്തി. , പിന്നെ പുലി 

ക്കോട്ട൨ല്യ മെത്രാചനെറ നി൪ 

ദേഗപ്രകാരം കോടയത്തു വാഴ്ര൪ 
ചെറിയമഠത്തല് വലിയച്ചന് ചാ 

യലില് ചെന്നു പുരത്തറകളും ഒരു 

ഓരിക്കരശ”ന ക്ഷണവയം കണ്ടെ 

ന്ന് അദേഹം എനിക്കുമറുപടി ത 
ന്൯. പിന്നെ അണ്ടതോവും ചായ 

ലില് (ചാഞ്ഞ പ്രദേശം) വേട്ടക്കു 
പായിരന്ന രെ ന൩്൩:ണി, അക്ഷ 
ങ്ങള് കകെത്തിയ രെ കത്ക്കരിശു 
വണം” (ക്ലു ന്നു പറവപ്പടന്ന 
ത)ക.;യല് ത്൭"ന്൯ കെ. ണ്ദറ ന്ന്, 

നി ഞ്ഞി ൨ ) കഴ; “കൂവ 

ന. പ കൂളി 
൨ 

യ ര സ്പ ത്തത്൦ന്റേഅ 
ഓ4 ഞെ ൨ഒല്പു ഞാന ൨രു 

അഅി 9/8 ഡ൩൦ബറിലെ 

(ഠി 17ഠ്ണ .൧൩ദ്ധ്ന 
൧2൩ ൭യല് രസ് ല.പ്പഃത്തി 
(ടാം ന! ഇ ല്ഖി 

തം നിര്വ്യ:ളമാണന്നു തേളയി 

ഷാ ിലയികക 

ത (എന്നു തോന്നു 

ഥ:ന്ത൯ 

പിന്നി 1€2-- 
ണന) മു. ഒ൨൫ദര്ര 

ളി 

പം 

മണ്ണു മാററുന്നതും, കുഴി 

. ന്ന-ണ് 

മിനം 18 

(4൦55൩) എന്ന ഗറേഷകന് ഇ 
വിടെ ഗവണബെന്റിനെറ അതിഥി 
യായി വന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലെ 
ആക്കിയോളജിവകുപ്പിലെ ചില 

രോട്ടകൂടെ ചായലില് പോയി. കൂ 
ടെ ഞാനും പോകാന് ഗവമബമൈന്റു 

അനുവദിച്ചു. എങ്കിലലം എനെറ കാ 
ലിലെ സഖക്കേട്ടനിമിത്തം പോകാ 

നൊത്തില്ല (സാധിച്ചില്ല). കോട്ട 
യത്തു പള്ളത്തെ എബണ്ണുന്തുല് മി. 
ഇ. ഐ. ചാണ്ടിയും കൂടെപ്പോയി 
എന്നു തോന്നുന്നു. നിലഷ്ണുലെ 
അവശിഷ്ടങ്ങള് ഖരെ ലെല്ലാന് 
ഫാഭറിനു സാധിച്ചില്ല. അന്ന് 
ഇന്നത്തെപ്പോലെ കാട്ടഠറോഡ്രകൾ 

ഇല്ലായിരുന്നല്ലൊ. 

നിലന്ക്കുത കണ്ടവയില് പ്രധാന 

മായവ അവിടത്തെ ഖബറുകളാ 

ണ്ട്. പ്രരാണ വസ്തുവകുപ്പുകാരും 

മററും വന്നു വേണം ആ ഖബറുക. 
ള് തുറന്നു ഗവേഷണം നടത്തേണ്ട 

ത്. മററാരും അവ തുറക്കരുത്. 
നോക്കുന്ന 

തും, കുളത്തിനടിയിലെ ചെളിയി 
ല് നോക്കുന്നതും മററും ആ 

ശ്ധ്ധ ന്മാര് തന്നെ ചെയ്യട്ടെ. 
വിദ. 

മാത്തോമ്മാശ്ളിഹാ തെന്ന 
ന്തൃയില് വന്നേയില്ലെന്നാണു ക 
ത്തോലിക്കു ൨ണ്ഡിതനായ 246. 

111, 13 പ൨ദട൭ മററും പറയ്ന്നത് എ 
ന്നോക്കണം. നിലനഷ്ക്കുത്, തമിഴിലെ 

നിലൈക്കല്ലു് (നാട്ടിയകല്ല്) ആ 
യിരിക്കാം. ബ്യഷ്ധ സ്ഥ ലങ്ങളിലം. 
നാടുവാഴിക ടെയും മററും ഇടവ 

ക?” അതിത്തികളിലും അത്തരം ക 
ല്ലകട്ടിളകള് (തോരണം എന്നു സം , 
സ്കൃതത്തില്) നാട്ടുക പണ്ടു പതി 
വായിരുന്നു. കൊല്ലത്തെ തരിസാ 

(നസ്രാണി) പ്രള്ളിയള്പ്പെട്ട ഒമ്പ 

താം ശതകത്തിലെ കൊല്ലം കോട്ടയയ 

ടെ “തോരണ ”"വാതലിനേപ്പററി 

നമ്മുടെ ച്െെപ്പേടില് പറഞ്ഞിട്ട 

ണ്ട്. പള്ളികള്ക്കു വെളിയില് 

(൨൦൩ ല്൦ ധഠടദ) ക്രിശുകല്ലു 
നാട്ടകമലജ.ര നട പ്പായതു പറങ്കി 

ഗള് കൊണ്ടവന്ന സനമ്പ്രദായമാണെ 

ഇതേവരെയുള്ളു അറിവ്. 

ഉറുമാപ്പലി, പുലച്ചിലന്തി എ 
ന്ന വിഷഷത്ത (ഈര്ബ്ണനാഭപ്പൂലി) 
അണ്. അവ ഇന്നും കാട്ടില്ലണ്ടെ 

നറ്യുന്നു. ചിലന്തിവല ചില 

ദിക്കകളു' തല് “ഉറുമാന ല”"യാണു്. 

പെരമ്പാററാ വെട്ടക്കിളിയാണെ 

ന്നാകന്ന൯ എന്െറ കുട്ടംബത്തിലെ 
പാരമ്പയ്യം. മേല്പഞ്ഞ രണ്ടു ഉന്തു 

ഓളേയും ഐ തിഫ്യന് മ്മാതാക്കള് 

ക 



ി 

ം 

മാര് ലു 31 ചര്ച്ചു വിക്കിലിീ 

൧,91൦ ൧/൧ ൧851140140 

7൦ ച നന്ന 0 00൩൦ 

ന ടല ല് ൦ ൦5% ല് ബ്ട. 

ലക ്ടദഥ്നച്ട, 195൦, ൧0൨5 ധനം 

സല ഡല ഇലിധിലേ 2൩0 ഉഥ്പ്ടം ൪ഠഠ൪ 

0 ൨൦ ഇ ലാട ബ്ബ 11൦ 1൨൭൭ 
ഒഴ 00 2൦ യാഥിറര് ൩ ൧൦ മിഠ്വാധട 
1 ട൦ഥി്ഠ 1൦൬൩ 0640൨൧ ധ്ട 
മേന 9൦2 1659 01നിട, ൯൦ 
2൧൦ ൭൩0 ലേപ്൩ 10൦ ൨൧൦ യല 
00 നന 100൬൩൨ ച൧൨൨൩ 11൩ 
ടല 12 7യ6ല്ഠേ ൩ ഠബഠഗ്മ 
ടാഡിട ൭൩൪ ൧ഠഠടെം 17൨ ൨൭ ഡം 
൭10 200 അലി അടിഠറ്ഴ ദര് ഗണ 
ചിംിധ്ം (2പ്ടം 0൦ 170) ഡ്൨൪൨ ച: 
27 ൨൭൧ മനഠ ടാധി: 

1312 ലിഠ൦ 1൨൧ 1ഠന്ധി "ദന 
€ിഠന ൦ 1൧ഠഴ൦ 11൨൭ വ്൦ 1൭൧0 0 
ഉദടട (൨702൧ ചല്ട വ് 2൧01൦ മഠ 
1ഥ05110- ൧൧൦ സഭ (ഠ ടി 
765൬600൩ ൩൧൩൧1൨ ൧൩0 ന 
ട്ഥവ്ലഥള്ട? ്/൦ ന്യ ൨൧൦ മാടി, 
സ്ന ച്ചി 1൩൦ 0 ട്൧൦ വ് 0 
നറ ൧001൦ ൨ വവ്ട 1൦, മര് 4൨൦൧൦ 
പൂട 20 1൨൦൦0 0 2൭0൪ 101 109 സിധ് 

ടു 

1518 

വക്രിപ്പുലി (വ്യാഘ്റപ്പൂലി) യും 

ദിന 1201൦൦ 2: 
മററുമാക്കി. 

മാര്ച്ച് 17-ലെ ചര്ച്ചു വിക്കി 

ലിയിത് വക്രിപ്പലി ആനയാണെ 
, ന്നും. ചെപ്പേടില്ുണ്ടെന്ന റവ. ഏ 
ബ്രഹാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലൊ. അ 
തു ശരിയല്ല. വ്യാഘ്റി (പെണ് 
കട്ടവാ) വക്രിയായി എന്നു വരാം. 
ഫാദര് നെടുടഞ്ചിറയാണു് വക്രിപ്പ 

ലി ഫക്കിര് പോലിഗാര് ആക്കിയ 

തര്. നിലനഡ്തുല്ക്കണ്ട വലിയ ഫോള് 
ത്തറ (നിളം 804 വിതി 30 അടി) 
യ്യുടെ വടക്കുള്ള ““പള്ളിയറ്”ക്കാ 
വിത പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതു് ബൃദ്ധമു 
നി ആയിരുന്നൊ എന്തോ? ബൌ 
ദ്ധാവശിഷ്ടങ്ങള് അവിടെയൊ സ 
മീപത്തൊ ഉണ്ടോ (ബദ്ധവിഗ്രഹം 
ബ്ൃദ്ധപാദം, കരിങ്കല്ക്കുട എന്ന 
നിലക്കല്ല, ബ്ൃദ്ധസ്രതൂപം, ബൌ 
ദ്ധഗുഹ മുതലായവ ഉണ്ടോ) എന്നു 
നോക്കണം. ആ പ്രദേശത്തെ പഴ 
യ സ്ഥല നാമങ്ങളും ശേഖരിക്കണം. 
ആങ്ങമുഴി എന്ന സ്ഥലനാമം ആം 
കല്-മൂഴി ആയിരിക്കാം. ആവിന് 

കല്ല് ആങ്കല് ആവ് ശിവനെറ 
കാശുയോ, കാമധേനുവോ, ആകാം. 

തമിഴ് നാട്ടില്നിന്ന് ചായലി 
ലേന്ത്ും ചാനലില് നിന്നു പടിഞ്ഞാ 
റെ മ :യാളനാട്ടിലെയ്ക്കും പണ്ടുണ്ടാ 
യിരുന്ന മലങ്കട്ട പാതകളേതെല്ലാ 
മന്നം താവളങ്ങളേതെല്ലാമെന്നും 
നിര്ഘ്ണൂയിക്കണം (കാളകെട്ടി) എ 

൦ ഉേമനേ.”” 1യ൦ ഗാഡ: 0 
1 5 1൨൦൬71 (ഠ ടീക 20 നച, 
ഇറ 109 മ സവി ഉ നായ 
ദര് 1൨൦൩ യഥി൦ചിങ ഴം ദേ മടടധഥം 
മലം ല് 2൨൧ ബി! കര് ടഥലണ്- 
16൨ 1: 
180 1പിഠ1൨൦0 
൧ഠ9്പ്ന ൦ നദ ൧ ഠ]ര് ൨൧ നനറ്ട॥ 
00൨൮൧൦ ഇസടട യട ദ റി ഠോസത൩൭൩൯ 
0 1ഒ51, ചട വ്൦ റാടട 0 0൬, 1720 
വട ൨൦൦ നഷ ൦ ഴാ ട്ടം 1൦ 
11 ഫ് ചയ ൭൯൩൦0൧ പ്രേട, ൭൩൪ 
൨൦ റാന്നി സ്മട ൪൧൦൭0൭ 1 ധഠഠ൩ 
00൩. 1൩ 2൨ല2 1൭൦ ഒ ഷ്യ ദ്മട 
൬൨5 0൩ന൩൭൩റിഠര് 2 ൧൦ 1൮൭൦ വ് 
൧ (0൩൦൩3൧, “0൩ ൧൦ ൩8 റി വ് 
൨൦ ടഴ൪ ൬0൧൧" (14മമ്പാഠട 
990, 7); ഗന ്്ടറ്ച൦ "൦ ട്ചി ച്ല്ം 
0൦ ടഠധിട," ച൧റ 0൭ ടല യാഗറ്ട 
[ചലന മട നടം മട യ ട൦൦ [0൩ 
[ടച്ച് 08. ൭ം ഛഫറി ഒട ൧൪൦ ഴ്യെട ൨൦൦ 
ല് ൮൧0൦5000 2൧0 വാടി 1. 1 
മട 2 ടട ൧൧5 12൩ 1 പഠാര് 
ലാര് റ്ന്മിം ഗാഥാ റ 25൭. 
കം പ അസ്യ 

ല്ലക്കല്ല്, കഴതയുരുട്ടി മുതലായവ 
പോലുള്ള വു) തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നാ 
യിരിക്കാം ചായലില് കുടിയേ 
മുണ്ടായതു്. (കൊല്ലം 4320-നു വ 
ഒരെ മുന്പൃതന്നെ). 80430 അടി 
നിളം വിതിയുള്ള ഹോള് ഉപയോ 
ഗിച്ചവര് പലശതം വീട്ടു കാരായി 

രിക്കണം, അല്ലെങ്കില് പലശതം 
ആളുകള്. 

അവിടത്തെ ഖബറുകളും തലയോ 

ട്ടികളും പുരത്തറകളും എരൂയെന്നു 
നിര്ണ്ണയിക്കണം. 804 30 അടി വി 
സ്തരിരണ്ണുമുള്ള വല്ല സുറിയാനിപ്പ 
ളൂളീയും ഇന്നു കേരളത്തില്പണ്ടോ 
എന്നു സാശയമാണ്ട്. മേല്പറഞ്ഞ 
പളളിയറ (മുനിയറ”” ഏന്നു സം 
ജ്ഞയുണ്ടു്)  ക്കാവിലെ കുരിശു 
ഫൈന്ദവമാണെന്നു് പറയ്യന്നെന്നു്* 

അച്ചന്െറ ലേഖനത്തില് കാണുന്ന 

ല്ലൊ. പുരത്തറകള് നസ്ധ്രാണിത്തെ 
രുവൃകളിലെപ്പോലെ രണ്ടു വരിയാ 
യിട്ടാണൊ എന്തോ? കൂവപ്പള്ളി 
യില് കൊണ്ടുപോയി വച്ചു വണ 
ങ്ങിവരുന്ന കഷണം പൊകെയുള്ളു 
മററു കുരിശു കഷണങ്ങളും നില 

ഗുല് കിടപ്പയണ്ടെന്നും, അവയിലും 

അക്ഷരങ്ങളും രൂപങ്ങളുമുണ്ടെന്നു 
മാണു് 1922---ലെ എനന്െര ലേഖന 
ത്തില് പറഞ്ഞത്. അതിന്നാധാരം 

കൂവപ്പളിക്കഷണം കൊണ്ടുവന്ന 
ആള് തന്നേ. ആ വേട്ടക്കാരന് 
ഇന്നുണ്ടോ എന്തോ? റ് 

ര! 

4 

11 

റബാദഇഠേ 02 ൨൦ ട്ട വ് ൨൦ ഇദി 
റധഥിനധ്ട 0൧ഡിഠട 262൧. 0൨൦൧ /ദടട 
൦൦ 020൦൦0 14൧൦ 9 11൩൦5 വ് 
ചേദന്പ്ധ, 07 നടമാടേ 27 ൧൨൦ സാധ 
0 ൫൦ 07001൦ 1051: "13107 1൨൦ 
മനാ 15 ൧0൩, ടല, 
ലവി! ക 801൦൩൧ ഒടടബ്ച്ിയ”* (0൦ 2 
15-17); ചര് ടാനട ല് (൨൦ട൦ പദ്ദട്ട 
മേ ഴി ൧൮0൦: "ടന്ന 
ന ൨൦ രാദറാലിട 11 ൦ 7ദഥോ൦ 
൨ [൭5൩൦ 1൩൨൭0 ൧ടഠോനട, ഠഥ൦ വ്വ 
ച്നഠട॥ ടല, റധ൦ ഉഠറാധില ഞന ഥ൦ 
സട 1൨ ൨൮ 1.00 ട ഥ൦- ധട വ്ട- 
വ്ലാ1ടട സല ഗേലറി [07 ന൦ളിടഗേോള 
"ഡല ഠഠ ദ്ഠാമ്ട ദടഠഥിടട ൧൪ 
൨൦ റ്ടധിലിട വ് ൨൦ 11 ബ്ട൦ടട ൭0 
നറ 0147 ദിടവ്ലിടെ /൭50 മഠ (ചി: 
൭. 18). 10൦50 യം ൯0 ൧ 12 1൨ഹ്ടഠം 
10൭52 1112 2൧൦ 850൭0 ല്ഥല ൭ 
സലി (1.൦ 18 12). ഴ്ടടധട ന്ന്ട% 
601160 (0 വട ൦്ലഠെ ൧൧ 0 വിട 
വട്ട ൨൦ 265൦൩ ട൦ലടഠന ഡദട മ 
ിന൦ വ് 10, 11: 11൨20 വ മ ഡറി 
1711101൨ 010 ൩00 ടയ സ്സ ്ദടഥ്ഥാ. 
“മ (ടചിഠ 1൦) ൨൦ റ്ഷട ബി! ൩ 
1൧ 1൩൨൦ 23710൦ 800൩ ട1811 ൧൦ ചി 
മസ 170൩ 1൩൨ണം ഷഫഠര് ൨൦൩ ബബ്ലി 
൫൨9൦ ൭5%, ൩ ൨൧ റഷ്! 

714ട ടച്ന്ഥഇ നട ൩൦010 ൧൧ 
10]൩൦0൩. 2൩0 1മ0൦൦ഠ ൩൦ 010 ന൦൦ട!ഠഇ 
29൦ ഡ്മ "ടലി! 5 02 “ഡി 
൧൭5 നമിശട & 1൩0 ൦: 13% 
ട്ട, ൯0 164 131ട വ്ടവല്ിടെ 
20% 25 ട്ട 06 ഒട ന൦ര്ട 
(ദ് 15. 14, 10), ലട 
]1ലഴടട 10൦ ൬൩൧൦ 10 1൨൮൧ ഒഉഠഠര് 
ലലല. 
൬൦ ബട ധിം 

1൦ ൨൮൧൦5൧0൩ നനദ നഠയ 
പിടി, 14 115 ൭ നല വ് ൂ 
6൦110 ഠി 17൦ പി, ബൂ 38 മ 
ഒ ലിചി ടലടാന ൨ /[ദടധന ല൧ടഗ്ീാ൦ഠി? 
1൩൦ ബടഡല 1ട ൨൧ ഥാന ൦ 6ദ്ലി- 
3650 നട €ന൩ന്ടഥ്ട ഗ൦ടധന൦ടലിഠന യമടെ 
ഗ൩േനണഠ7ചഠര് ലാഠധ 0൦ നട വ് ഥീ 
1 സട" 1 ദുടടഠഴട7 ടട, ഒര് 1 അട 
൦ £ഠഠര് 1൦൦1൩൮ വ് ൨൦ 01൧൧൦൨ ല്ല 
1൧൦ 1൨൭ 75ടഗ്ഥാഠര് 1൨൦ 25% 
മല്ഠ൦൨൧ഠര് 25 ല 3൬ വ് നഠധബിഥഇ 
[00 ൧ ട്ട ബി ശ്ധട൦ര്ി 115 
ചര കറ ഒട ൭ ടരാന്വ്ധലി 07റചലഥിഠ൩ 
120 1൨൦ 1൭519 109 എവട 950 ഖമട 
2 17 ഠ്ബ്ഥ൦ര് ച 12൦ 
[൨൦ റഷ ൪ലഠ൧5) ഫര് ൮൦1ച്ട ൫ഠഠദ 
നിറച്, 1315 ൪5൧൪൩൨ ്ബ്ഴലടചന; 00% 
ഇറചി 1 യമട 62ഇറഠര് 10 ൩ഠിഡിട 
൨൦ 0 070൩ റ്ദട, 1൩ നാ 
വ് 1115 [൭50൩ മര് ണെ 31 
൪൦ ബ്രി ടട ൪൩൦ 1൨ നി 
40 ദിഷ്ടം ,ഠമ്ധട൦ 1൨൦ 512: ടറി 
0 (൨ഠട൦ സംടിട്ര ൦ ൨0 1ഒട09പുടം 
മിഷ ൯6൩൧ ൭ റി വ 1൧% ഗര് 
1൨൦ 1.0൧ ട 1൮9 1ട ലിയല്ട ഠാഥടിറ്- 
൭790 നടധ്(ഫാിഠ്കട്ബലം 

്ടടഡട 0ലിട ഗ്സ൦ട ധ്ട ടഠനട 
റിഴിറ 81002 1൧5൧൧൭ ിറ്പ്െ 
6. 16, 18, ഡ്രയ നി൦ ഡി യഥയിഠ് 00 
ഒഠ 1 116 01ഠള് ൨൦ ലോറ. ധ5 1൭ 

ി 
00൪ 



16 ം 1,1൩൦ പ്ര. 5268, [പ 0. 493. 

ചര്ച്ച വീക്കിലി 
ചടം 116 ടഷടം "സെ 36 ട് 
നറ 12 1൪൦ ടഘടഠ൩ ല് സ 
012൧൦൨ (൨൭൧൧15 10 ടല, ധാ ഉഠഠര് 
[ലല വ് ്ഥ്ടഥ്ഷ 2൦ഠ0ലിഠ) ഇട 
൮ട മ റിക [07 1൨൧ "ഡയ ൧൭ 0175 
ടന്ന 1.90, ൨൦ ട൭െടഠ൩ 0ല്ഠ7൦ 

൧൦ 1.00 ട ട്ട ൧൪ 16ടഥ- 
116൨0൦ 

റയ 10 125 
19 ഠസ7 സ 00൩൦ 0 ൨൦ റു൨൦30ഠനഃ 

കു സ്ഭ ടല്ല്ഠധടിഴ ഗെ 10 ൭5, 
111൦ മ്ഠടടട ഫറ 111൨, 0: 022 
1.00 11൩5൦1, 107 യി! 00 റ്ഷടം 
ഇറ റ്ഡ്നഉ ൧ ല്ന൦ (0 1:൦ ൯൦ 1000 
02 ന്റ 1ട്ഠ0 ഗ്വ്ച്തസഴ 20. 71൨ 
19 100 ൩ധ൦൨ 1072 റിന്ന ൧൬൭൩ 
ല൮൩൦. 11൨5 ൩൧൩ ൧൭5 സ്പ്ട റീലി 
൬001, 100൦ ഡഠനമഥ 195 1൨൦ 1൨0൮5൭ 
മര് ഗ്വിഠര്ിനന, ൧ഈര് ലാ ടഥ൦നല്ഥ 
ഈധട॥ 0൧൦ നചി്ന/ച്ന൦ര് 0 206ട൦ 
ഭമടിദം ൧. ട്ട നമ ൧൦ ഠാട൦സ് 
0ഠേടിഠമലിഴ, ൭3 ൨൩൪൭൫ "7൦൩൦ 5റില7 
സ൦ 75” 0 240) 02 ൦൧ ൭0ഠഠ 
77റിറ്മം 0 1൨095൦ 2൨൧0 മസ 10൦ 

ടനണ്ണ 0 11; 2൧2: 0 1൩൦ നഠട 
271 ൦ ഠിഠ ചി! 20൧ ്ട 7൦റ്ധ്0ഠഠര് 
ല് ടട 3 സ 7000൦ 0൮൧ 0ഠഠ 
റിഥ്നഇ 1005൦ റിലുട, ഫര് ൮ 
കാട1ച്ഥ 70൩ 012൦ ഡനഇഠടേടടഷ് 
നട 1൨2 സട യട ഉിടടധഥം, 
003000, 0100യ൦ 1൨0ട൦ടം 07 (൨05൦ 
6:൧2 ഇട ൨ 62 1102 ടഠന൦ വ് 

ഇട 119: ൧0 ലി ൧6൦൦ നടലിടം 
07 ൦൭൧5 ൧൧൦ ടല 1൩ 1൨൦ 62. 
ല്ല ൬൭7 നമി 2 ടഇ്ലി 070 0൩ 
1റ്റ്ചുടം 1൨൦ റിദ വ് യ 1070ട 
0൦200, കര് "7/൦0൩൦ടറ്വിട, ൨൦ ര്൭൭7 
ല് 15 ാന്ഥലി. 1൩ 0010൦ 0ധ7- 
1, അ നയ തമ 15 62൩, 
1 1ട 2൭ 0ഠന൩൦ഠ൩ 58൦൩ 10 ലീടച്ന 
[7ഠന & ഠ൩ 11൨056 റമ; 1൩ യ്പ്ട 
ഥാ 251. (അ൦൧൦ 75൨ 5 62൧) 
07 ഒലളട, 02 166, 07 00൦1 വ് 06 
701ല ഠഠഠട, ൩൧ ട്സ്ബിഹ്ധ3 0൦ 
0൩൦0 ദനഠന ൦ ൨൦. വ്ബ്ട നഠറ11൦ഠ 
107൬൩ വി . കട്ല 1ട 1൩൦6൩ ഒട 
ൽ [7ഠന ടഠനട- 

൦ 201൩ 0 യ ഡം 2൦൧500൬൩൦0 
മുറ 9൩൩ യ നഴ വല്” ധടടം 
1൦ 1000 ന്നി 39 ച സല 
ട[20010 ൧18 01/7ല്യ65 2400൦7 0150101206 
237 ൬൭10൩൧ 107 ടലി ൨ സ്ധ്ല, 
5൮൩ മട ൦ 1നഠയ 11൨20൦ 24൮ 
ലേ 0, ൭൩൪ 19൦0 ടഥിലിം 
പിട മിയി 

ധോ 1.00 ഴ്6ടധട റം റ്ലുമഴട 
ടറാണ൦ ൧1൩ മനഠ ട1ന01൦ മിഡി ൨൩ 
മുട്നലം ൦ ടച്റ (14൦ 6. 1618). 
ണെ ൬6 295, ൧൦ 20, ഒട (൨൦ 
1൬0൦0, ൮ ഒ ടറി 00൩0൧൦: 
207 0൨൭ വലിധ്ഥ “612 ൧0, ൨ 

സ 

നം ഈയ 16ടഥ 0! നണ ഠ 1ഒ5- 
ര് (99 ഠണ്൦0 00 യമട൨ മര് ൯൮1൦00൦0 
അ ലി ഒറ 1മൊര്ട, 07 ഉണ്ട 
ട1ലഴ൦0 1൨9൧ 16ചിട)ം സ്ബ്ബി 1 ടയ 
൮00 ൬0൬, 1൨9൦ 1൨൭൭൦ 12൦ല്ഴോറ 0൨൦17 

സലി. (11൨൩ 7ഴലെറ 3ട ല്ഠഠ1ട11 
നനന ല് ൨൦൧ നലണ്ഠടു). 123ഡ 
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(ട റ്ല/ലണ്നപ്ധ്ഠന 0 ൭്ലലിട൦ 1൦32- 
പ് ഡല ൨൦ 006൬ ട നമുക 
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